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Editorial

“A Ordem e os 
seus dirigentes, nos 
diversos órgãos 
sociais, estão atentos, 
a todos escutando, 
a todos ouvindo, a 
todos respeitando.”

O novo Estatuto, o direito 
de ser informado e o dever 
de se informar sobre as 
atividades da Ordem

Todos os dias recebemos na Ordem um 

conjunto de solicitações, de perguntas, 

de questões da mais variada índole, colo-

cadas por vários remetentes. Grande par-

te provenientes de colegas.

São questões relacionadas com o exer-

cício da profissão, prescrição eletrónica, 

licenciamento, especialidades, éticas e 

deontológicas e pedidos de esclarecimen-

to sobre diversas matérias. Numa ordem 

profissional com poderes de representa-

ção institucional e de regulação delega-

dos pelo Estado e dirigentes eleitos pelos 

seus pares, escutar atentamente as diver-

sas opiniões, sugestões, elogios e críticas 

que são enviados ao cuidado da institui-

ção constituem uma obrigação e uma res-

ponsabilidade naturais.  

Assim, de forma a facilitar o fornecimen-

to de respostas a uma série de dúvidas e 

questões, que muito naturalmente se re-

petem e que são do interesse de toda a 

classe, ao longo do tempo temos vindo a 

desenvolver um conjunto de “Perguntas 

Frequentes” (FAQ) e de plataformas ele-

trónicas sobre temas recorrentes, como 

meio de facilitar a celeridade na presta-

ção da resposta institucional,  sempre que 

tal se adequa ao solicitado. Diga-se, ainda 

que estas questões resultam do feedback 

dos colegas, que proporcionam a evolu-

ção constante das informações disponí-

veis. Também a página eletrónica tem 

sido organizada evolutivamente para me-

lhor disponibilizar a informação essencial 

para o exercício da profissão. Igualmente 

importantes para comunicar com os cole-

gas são os outros meios de comunicação 

da Ordem, como a revista, a eNews e os 

comunicados institucionais. 

O novo Estatuto da OMD, que vos dispo-

nibilizamos digitalmente e, dada a sua es-

pecial relevância, de forma impressa nes-

ta edição da revista,  estipula ao nível da 

comunicação e informação, que é direito 

do médico dentista receber informação 

da atividade da OMD e as publicações pe-

riódicas, ou extraordinárias editadas pela 

mesma; ora, o correspondente dever do 

médico dentista é o de manter-se informa-

do sobre as atividades da OMD, fazendo 

cumprir as decisões dos órgãos e não pre-

judicando os fins da Ordem, entre outros. 

Assim, todos os médicos dentistas, através 

do acesso a um conjunto vasto de infor-

mação, têm na sua esfera de acesso o ato 

de tomar conhecimento e acompanhar a 

atividade da sua Ordem e vão construin-

do a sua opinião sobre os mais diversos 

tópicos relacionados com a profissão e 

com o respetivo exercício. 

Dessa interação recebemos opiniões e 

reações, questões e dúvidas, sugestões, 

elogios e críticas, pelas mais diversas vias, 

às quais vamos dando tratamento e res-

posta adequados a cada caso concreto 

e pelos meios mais apropriados. Nos as-

suntos correntes, de forma administrativa 

operacional, nos assuntos de caráter e re-

levância diversos, de forma institucional, 

funcional e construtiva. Nomeadamen-

te, nalguns desses casos, nos momentos 

e locais próprios, seguindo os circuitos 

normativos estatutariamente instituídos. 

Assim vamos evoluindo, aprimorando os 

nossos processos, construindo as nossas 

decisões e tomadas de posição. É um pro-

cesso natural, dialético.

A Ordem e os seus dirigentes, nos diver-

sos órgãos sociais, estão atentos, a todos 

escutando, a todos ouvindo, a todos res-

peitando. De três formas principais: (a) 

promovendo, com base na informação 

recebida, ações de resposta formais às 

questões colocadas, (b) atuando de forma 

a dar resposta ao que lhe é imposto nos 

termos legais e estatutários e (c) dando 

cumprimento ao programa eleitoral que 

submeteu ao escrutínio dos seus pares em 

eleições.  

Tomamos opções e atuamos em nome 

dos superiores interesses da profissão, 

dos médicos dentistas e das populações. 

Ao defendermos com determinação es-

tes princípios, certamente defenderemos 

cada um de vós.

Saudações do colega bastonário,

Orlando Monteiro da Silva
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Aconteceu

Conselho Geral
Relatório e Contas 2016 

aprovado por unanimidade
O Conselho Geral da OMD realizou a primeira reunião ordinária a 

18 de março e votou o Relatório e Contas de 2016, apresentado pelo 

Conselho Diretivo, com parecer positivo do Conselho Fiscal. 

O documento, que se encontra disponível na página eletrónica da 

OMD (na área reservada a médicos dentistas), foi votado favoravel-

mente por unanimidade, após ter sido aprovado em reunião ordinária 

do Conselho Diretivo, a 8 de março. Entretanto, foi encaminhado para 

o Governo, Assembleia da República e Tribunal de Contas. 

O Relatório e Contas é apresentado anualmente pelo Conselho Dire-

tivo, conforme a alínea b), n.º 2 do artigo 50.º e ainda a alínea c), nº 1 

do artigo 59º, do Estatuto. Este documento expõe as atividades mais 

importantes realizadas pela Ordem no ano passado, de uma forma 

sucinta, clara e objetiva, bem como os Mapas de Controlo de Execução 

Orçamental do exercício de 2016 (ótica analítica e ótica financeira) e o 

Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício do ano anterior.

O presidente da mesa do Conselho Geral, Paulo Ribeiro de Melo, con-

siderou que “para os membros” deste órgão, “o Relatório e Contas 

foi apresentado de forma clara e todos os esclarecimentos necessários 

foram prestados durante a reunião com o rigor que se exige”. 

Durante o encontro houve ainda sufrágio para a mesa do Conselho 

Geral, que é eleita na primeira reunião de cada ano. A lista A, única, 

foi reeleita. Paulo Ribeiro de Melo mantém o cargo de presidente, as-

sim como Paulo Durão Maurício que foi reconduzido na vice-presidên-

cia e Fernando Ferreira e Ana Augusta Costa enquanto secretários. 

O Conselho Geral foi criado no âmbito dos novos estatutos da Ordem 

e é constituído por 50 membros, eleitos por um mandato de quatro 

anos, pelos cerca de 10 mil médicos dentistas que representam. 

Provas públicas
Doutoramentos 
em medicina 

dentária
O médico dentista Paulo Júlio 

Almeida defendeu, no dia 11 de 

janeiro, na Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade do Porto, 

a sua tese de doutoramento. Com o 

título “Estudo da interface zircónia/

titânio submetida a carga cíclica 

e térmica”, a prova pública foi 

aprovada com distinção. 

No dia 12 de janeiro, a médica 

dentista Inês Sansonetty Côrte-Real 

defendeu a tese doutoramento 

em medicina dentária, intitulada 

“Estudo pré-natal de patologia 

fetal associada a manifestações 

orofaciais”, tendo sido aprovada, 

de igual forma, com distinção. 

Grupo de trabalho
Governo estuda 

carreira de 
medicina dentária

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
anunciou que será constituído um grupo de 
trabalho para “avaliar a criação de uma fu-
tura carreira de médico dentista no Serviço 
Nacional de Saúde”. Em declarações à im-
prensa, Fernando Araújo explicou que está a 
ser ultimado um despacho para a criação des-
ta equipa, que representa “uma nova etapa, 
num processo planeado e já publicamente 
assumido pelo Ministério da Saúde”. 

Segundo o responsável, “pretende-se esta-

belecer as bases técnico-científicas e jurídicas 

para a criação de algo inovador e que defi-

nitivamente consagre os médicos dentistas 

como profissionais de elevado valor no SNS”. 

O grupo de trabalho deverá iniciar funções 

em maio.

Ao centro, Mesa do Conselho Geral composta por Fernando Ferreira, secretário, Ana Augusta 
Costa, secretária, Paulo Ribeiro de Melo, presidente, e Paulo Durão MaurÌcio, vice-presidente
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26º Congresso da OMD

Em novembro todos os caminhos 
vão dar ao MEO Arena
O CONSELHO DIRETIVO DA OMD ESCOLHEU O MEO ARENA PARA A REALIZAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DA ORDEM 
DOS MÉDICOS DENTISTAS, QUE ESTE ANO REGRESSA A LISBOA, DE 16 A 18 DE NOVEMBRO. 

Em 2015, o encontro anual de medicina dentária mudou-

-se, pela primeira vez, para a principal sala de eventos do 

país. Uma aposta arrojada, mas necessária face ao gradual 

aumento do número de participantes, que bate recordes 

a cada edição. No ano passado, a XXV edição registou 

3.686 congressistas e mais de 12 mil pessoas visitaram a 

Expo-Dentária, durante os três dias do evento. Face a este 

sucesso, a OMD tem redobrado o trabalho exaustivo de 

encontrar as soluções mais atrativas, competitivas e que 

cumpram todos os requisitos indispensáveis à realização 

do congresso.

Este ano, a OMD optou pelo MEO Arena por se tratar 

da infraestrutura que, em Lisboa, dispõe de lotação 

e melhores condições para dar resposta às atuais 

necessidades da organização. O encontro de medicina 

dentária tem a particularidade de aliar duas componentes 

com objetivos muito específicos: a científica e a comercial. 

A adaptação de uma infraestrutura que foi concebida, 

na matriz, para espetáculos é um desafio que será, uma 

vez mais, abraçado pelas equipas da OMD e do MEO 

Arena. Na ausência de um recinto adequado de raiz 

para albergar eventos de grande dimensão com estas 

características, será necessário recorrer a uma complexa 

logística, que inclui a criação de auditórios, áreas de 

exposição e infraestruturas complementares, indoor e 

outdoor, de apoio à equipa, conferencistas, congressistas 

e demais participantes. Haverá igualmente o cuidado 

de antever e minimizar, dentro do possível, os efeitos 

das condicionantes climáticas e ambientais, precavendo 

aspetos como a sonorização, para que não interfiram com 

a qualidade das conferências.

A Ordem tem alertado sucessivamente o poder político 

para a necessidade de se desenvolver um centro de 

congressos que, na sua génese, corresponda às exigências 

deste tipo de eventos científicos e tecnológicos, e que 

possa inclusive atrair outros encontros, nacionais e 

internacionais.

ANA MANO AZUL
COMISSÃO ORGANIZADORA QUER SUPERAR NÚMEROS 

Nos bastidores, o 26º Congresso da OMD já ganha forma. Ana Mano Azul, presidente 
da Comissão Organizadora, explica que no ano em que “o evento de maior relevância 
na medicina dentária portuguesa” regressa a Lisboa, a “dimensão do congresso 
obrigou à escolha de um espaço com capacidade de englobar cinco auditórios e a 
Expo-Dentária, assim como espaços lúdicos e de restauração”. Estas áreas serão criadas 
de raiz, para “que este encontro seja mais um marco na profissão”.
Quanto a expectativas para a edição que se aproxima, a presidente da Comissão 
Organizadora constata que “todos os anos este evento tem vindo a crescer de forma 
notória, quer na afluência de médicos dentistas, quer na área da Expo-Dentária”, pelo 
que “este ano, queremos ultrapassar esses números”.
“E porque não se trata só de ciência, teremos, à parte de um programa científico de 
elevado nível, um espaço lounge, novidades “extra-ciência” e uma grande festa, em 
Lisboa, cidade de fusão entre modernidade e tradição à beira-rio plantada”, anuncia 
Ana Mano Azul, sem desvendar as novidades que estão em preparação.
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PEDRO PIRES
EXPO-DENTÁRIA CONTINUARÁ

A CRESCER EM 2017

Ricardo Faria e Almeida revela que “para a 
edição deste ano, a Comissão Científica está 
a elaborar um programa abrangente, que se 
enquadre nos objetivos e necessidades dos 
nossos colegas”. Em declarações à Revista da 
OMD, explica que será mantida “a vocação 
generalista” e que vão debater-se “os temas 
diretamente relacionados com a medicina 
dentária com aplicação à prática clínica 
diária”. Nesse sentido,  “vamos incluir todas 
as áreas científicas para que cada profissional 
tenha uma opção de escolha, de acordo com 
os seus próprios objetivos formativos. Como é 
habitual, temos o cuidado de não privilegiar 
nenhuma área e dar igual destaque a todas. 
Porque todas são importantes para o exercício 
da medicina dentária”, explica.

Quanto ao espaço selecionado, o presidente 
da Comissão Científica refere que existiam 
duas opções: “ou realizar o evento num local 
com as melhores condições para a parte cien-
tífica, sem a dimensão e as condições que a 
Expo-Dentária exige, ou fazer um evento emi-
nentemente de exposição, sem componente 
científica”. Portanto, procurou-se aliar as 
duas vertentes, assumindo os riscos que não 
são controlados.  

O responsável assume que será um desafio 
adequar espaços “não diretamente 
vocacionados para a componente científica”. 
No entanto, como o país não dispõe de 
infraestruturas adequadas “para o evento 
científico e no qual se possa realizar uma 
exposição da dimensão da nossa”, as 
comissões científica e organizadora e a 
equipa do MEO Arena vão procurar criar as 
melhores condições. “Naturalmente que isto 
não elimina o risco, muito menos aquele que 
pode estar associado a outros fatores como o 
climatérico, que não controlamos”, esclarece. 

“Contaremos com a presença de mais de 3 mil 
inscritos e com uma Expo-Dentária sempre a 
crescer”, afirma o coordenador da exposição. 
Pedro Pires estima para edição de 2017 um 
crescimento de espaços vendidos na feira, 
na ordem dos 10%, em relação ao último 
congresso de Lisboa, em 2015. 

Esta evolução reflete, na sua opinião, que 
“o nosso congresso tem vindo a afirmar o 
seu espaço no panorama da saúde oral em 
Portugal”. E, prossegue, “é hoje um congresso 
de referência para todos os profissionais desta 
área da saúde”. 

O responsável recorda que, desde a primeira 
edição até à atualidade, o congresso “cres-
ceu muito, em quantidade e em qualidade”. 
Aliás, essa evolução foi de tal ordem que “não 
existe, neste momento, nem em Lisboa, nem 
no Porto, nenhum centro de congressos com 
dimensão necessária onde o possamos reali-
zar”. “Como a maioria dos médicos dentistas 
sabe, a organização do congresso tem tido a 
necessidade, nas últimas edições, de recorrer 
à “construção” de auditórios/ tendas, para 
que possam realizar as sessões científicas”, 
explica Pedro Pires, adiantando que este ano 
não será diferente. Repete-se o desafio, assim 
como a garantia de que “tudo será feito para 
assegurar as melhores condições de acústica e 
de black out”. Tudo para que se mantenha o 
elevado nível de qualidade que caracteriza o 
congresso da Ordem.

“A Comissão Organizadora, a Comissão 
Científica e o Conselho Diretivo da OMD 
estão totalmente empenhados e a trabalhar 
para podermos ultrapassar estas dificuldades 
de “falta de espaço” e voltarmos a realizar 
com toda a certeza um grande congresso”, 
assegura.  

RICARDO FARIA E 
ALMEIDA

MEO ARENA É UM DESAFIO PARA 
A COMISSÃO CIENTÍFICA 
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A IX Reunião de Saúde Oral dos Açores realiza-se de 1 a 3 de junho, 

na Sociedade Amor da Pátria, na Horta. O encontro, bienal, este ano 

é organizado pela Unidade de Saúde da Ilha do Faial. No programa 

científico desta edição, o destaque vai para os cursos práticos: ““Fillers” 

na patologia do envelhecimento da região perioral”, a decorrer no dia 

1 de junho e a cargo dos médicos dentistas Rita Montenegro e Filipe 

Freitas, e “Biopsias da cavidade oral”, a 2 de junho, por Pedro Trancoso 

e António Mano Azul. Estas ações são limitadas a 12 lugares, cada. 

Na reunião, presidida por Paula Bettencourt, serão debatidos 

diversos temas, relacionados com os desafios no consultório dentário, 

dentisteria, odontopediatria, reabilitação protética, entre outros. O 

programa e as inscrições estão disponíveis em www.aerohorta.com/ix-

reuniao-de-saude-oral-dos-acores.  

Em junho 

Açores recebe 
reunião de saúde oral 





O frenesim de jornalistas à entrada da 

Ordem dos Solicitadores e Agentes de 

Execução, em Lisboa, denunciava a che-

gada iminente do chefe do Governo, 

que a poucos metros daquele local con-

cluía um almoço de trabalho com os bas-

tonários, bastonárias e presidente das 

16 associações públicas profissionais que 

compõem o CNOP. O diálogo informal 

antecedeu uma conversa que se prolon-

gou pela tarde e à qual compareceram 

elementos das Ordens dos Advogados, 

Arquitetos, Biólogos, Despachantes 

Oficiais, Economistas, Enfermeiros, En-

genheiros, Farmacêuticos, Médicos, Mé-

dicos Dentistas, Médicos Veterinários, 

Notários, Nutricionistas, Psicólogos, Soli-

citadores e Revisores Oficiais de Contas.

Perante uma sala quase lotada, Antó-

nio Costa agradeceu a “oportunidade 

de poder ouvir um painel tão signifi-

cativo das ordens e dos profissionais 

liberais em Portugal” e considerou que 

a cooperação entre estes organismos, 

Conselho Nacional das Ordens Profissionais

Profissionais liberais querem voz ativa na 
concertação social
A REUNIÃO COM O PRIMEIRO-MINISTRO COMPLETOU MAIS UM CAPÍTULO 
DO CICLO DE ENCONTROS QUE O CONSELHO NACIONAL DAS ORDENS 
PROFISSIONAIS (CNOP) TEM REALIZADO COM OS LÍDERES PARTIDÁRIOS. 
ANTÓNIO COSTA OUVIU CADA ORDEM PROFISSIONAL E FICOU A CONHECER 
OS RESPETIVOS DESAFIOS, PRIORIDADES E DIFICULDADES.
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que juntos representam mais de 320 mil 

profissionais, é importante para garantir 

melhores serviços públicos aos cidadãos.

O ponto de partida para a sessão, em 

que cada representante teve voz ativa e 

expôs os desafios setoriais, foi dado pelo 

presidente do CNOP, Orlando Monteiro 

da Silva. A realidade por si apresentada 

afeta as profissões liberais, em particular 

a medicina dentária, setor que represen-

ta enquanto bastonário da Ordem dos 

Médicos Dentistas. Partindo da efeméri-

de que se comemorava no dia em que 

decorreu este encontro, a 20 de março, 

Dia Mundial da Saúde Oral, referiu que 

“cerca de 97% dos médicos dentistas são 

profissionais liberais”, que asseguram 

“emprego a cerca de 25 mil, entre assis-

tentes dentários, protésicos, higienistas 

orais e assistentes administrativos”.

“Representamos um tecido empresarial 

de cerca de 6 mil pequenas e médias em-

presas com postos de trabalho em diver-

sos formatos”, concluiu, recordando que 

estes profissionais não têm “a proteção 

clássica de uma profissão assalariada de 

desemprego, doença, maternidade, re-

forma ou incapacidade para o trabalho”. 

Nesse âmbito, Orlando Monteiro da Silva 

lançou no debate a necessidade de as or-

dens terem “uma voz que possa marcar 

presença em sede de concertação social”. 

“Os profissionais das profissões regu-

ladas por ordens não têm lugar nessa 

sede de concertação, como os sindi-

catos, as empresas, o comércio, os pa-

trões. Como veria esta pretensão do 

CNOP?”, questionou. António Costa 

respondeu que a Assembleia da Repú-

blica (AR) está neste momento a “rea-

preciar” estas representações, pelo que 

considerou que “poderá ser uma boa 

ocasião para ser colocada à AR esta 

questão, de forma a aprofundar o ba-

lanço destas necessidades das profis-

sões liberais”.

PREOCUPAÇÕES SETORIAIS
Uma a uma, cada Ordem representada 

no CNOP dirigiu-se a António Costa, 

que ouviu as suas questões, sugestões 

e problemas. Políticas preventivas, so-

bretudo na saúde, sustentabilidade 

dos diversos sistemas, desregulação da 

profissão, excedente de profissionais, 

competitividade, emigração, remune-

rações e precariedade, ou acesso da 

população a áreas cruciais foram temas 

abordados, alguns transversais a todos 

os setores. 

Após ouvir os representantes e antes de 

se referir a cada uma das áreas aborda-

das, o primeiro-ministro sublinhou que 

um “dos grandes desafios que se colo-

cam à sociedade portuguesa é a capaci-

dade que temos de ter de fixar os jovens 

quadros que o país formou nas últimas 

décadas”. Pegando nos números da emi-

gração, mais de 300 mil, notou que desses 

cerca de metade são jovens qualificados e 

que este cenário trará consequências. Foi 

por isso que o “Governo alterou o regime 

de financiamento dos estágios profissio-

nais, de forma a privilegiar a celebração 

de contratos de trabalho”, indicou o líder 

do Partido Socialista (PS), que considerou 

esta medida como uma forma de diminuir 

a precariedade e favorecer a criação de 

emprego qualificado. 

António Costa argumentou que se atuou 

no sentido de incentivar as empresas a 

melhorar a capacidade de inovação, atra-

vés da integração de jovens quadros e 

que, ao nível do emprego cientifico, foi 

dado o primeiro passo: descongelar as 

Da esquerda para a direita, Orlando Monteiro da Silva, presidente do CNOP e bastonário da OMD, António Costa, primeiro-ministro, e José Carlos Resende, 
bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução
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bolsas para minimizar o envelhecimento 

dos quadros universitários. 

Dirigindo-se especificamente ao setor da 

saúde, constatou que no último ano foi 

incrementado o nível de recrutamento e 

apontou Bragança, Beja e Faro como os 

distritos com maior carência de pessoal 

médico e de enfermagem. O chefe do Go-

verno disse que o Ministério da Saúde tem 

“previsto o alargamento dos quadros e o 

desenvolvimento de valências essenciais” 

para a melhoria do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), nomeadamente ao nível dos 

cuidados primários, de “saúde oral e men-

tal”, duas áreas carenciadas. Explicou ainda 

que “o ano passado foi particularmente 

difícil” para a saúde, devido à consolida-

ção orçamental que incidiu em dois setores 

com maior peso para o orçamento: saúde e 

educação. Por isso, o maior financiamento 

da saúde visou a valorização do pessoal e o 

alargamento das duas novas valências aos 

cuidados primários. O “esforço de gestão” 

terá que “continuar”, assim como “a me-

lhoria da qualidade dos serviços públicos”. 

No caso da justiça, destacou o acesso como 

questão-chave, bem como a importância 

de se desenvolver uma advocacia preven-

tiva, à semelhança do que se defende na 

medicina. Por outro lado, dirigindo-se aos 

nutricionistas, defendeu a mobilização das 

crianças para “a qualidade alimentar”. 

Em jeito de conclusão, constatou que as As-

sociações Públicas Profissionais são “exce-

lentes parceiros de diálogo”, quer a “nível 

setorial, quer geral”. Nesse “diálogo cons-

trutivo”, o primeiro-ministro considera que 

todos podem “ajudar a ter melhor política 

pública e a melhorar o país”. 

COOPERAÇÃO COM CPLP
Na audição, António Costa recolheu os 

contributos e opiniões das ordens profissio-

nais sobre a dimensão da Comunidade de 

Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP). 

E começou por explicar os motivos que o 

levaram a ouvir a opinião dos membros do 

CNOP. “A CPLP tem funcionado bastante 

bem ao longo destes anos em termos de 

cooperação política”, explicou, defenden-

do que a liberdade de circulação neste 

espaço é fundamental. Cada membro do 

CNOP apresentou as atividades e os acor-

dos de colaboração que tem em vigor com 

os países da CPLP. Com maior ou menor 

dinâmica neste relacionamento, todos se 

mostraram disponíveis para aprofundar e 

desenvolver novas formas de cooperação.

No caso da OMD, o vice-presidente do 

Conselho Diretivo, Pedro Pires, apresen-

tou a Associação Dentária Lusófona, que 

nasceu numa época em que apenas o Bra-

sil e Portugal tinham a profissão organi-

zada. Abordou sucintamente o trabalho 

que tem sido desenvolvido entre a OMD 

e as congéneres da CPLP. A importância do 

diálogo e da boa articulação entre ordens 

profissionais, que agregadas no CNOP têm 

contribuído para a salvaguarda de impor-

tantes causas de interesse público foi sa-

lientada por Filipa Carvalho Marques, pre-

sidente da Comissão Executiva do CNOP 

e diretora do Departamento Jurídico da 

OMD.

António Costa propôs a criação de um 

modelo em que um profissional liberal ha-

bilitado possa exercer em qualquer país, 

desde que esteja inscrito na sua ordem 

profissional e que esta seja reconhecida 

pelo país de destino. “É uma condição es-

sencial para podermos reforçar este pilar 

da cidadania na CPLP”, concluiu. A OMD 

esteve ainda representada pelo presidente 

do Conselho Geral da OMD, Paulo Ribeiro 

de Melo, e pelo vogal do Conselho Direti-

vo, Ricardo Oliveira Pinto.

VOX POP
ORLANDO MONTEIRO DA 
SILVA BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS DENTISTAS
O bastonário abordou a necessidade de as 
Ordens terem uma voz que possa marcar 
presença em sede de concertação social. 
Lembrou que, juntas, estas associações 
representam um tecido empresarial 
de cerca de 6 mil pequenas e médias 
empresas com postos de trabalho em 
diversos formatos.

FRANCISCO MIRANDA 
RODRIGUES BASTONÁRIO DA 
ORDEM DOS PSICÓLOGOS
Para o bastonário, a prevenção é uma 
prioridade, que considera comum a áreas 
da saúde e não só. Propôs que pudesse 
haver uma agenda nacional transversal 
para a prevenção e desenvolvimento das 
pessoas e coesão social. O responsável 
referiu que a Ordem, de uma forma 
multidisciplinar, gostaria de ter um papel 
ativo e contribuir para esta questão.

ALEXANDRA BENTO
BASTONÁRIA DA ORDEM DOS 
NUTRICIONISTAS
A bastonária quer uma população com 
mais anos de vida saudáveis. Pediu 
um modelo que aposte na prevenção, 
que promova a alimentação saudável 
e próxima da dieta mediterrânica e 
afirmou que conta com o Governo 
para dar dimensão às questões da 
alimentação dos portugueses. 

JOSÉ CARLOS RESENDE
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 
SOLICITADORES E DOS AGENTES DE 
EXECUÇÃO
O bastonário alertou para a complexidade 
do regime fiscal dos solicitadores e para 
a necessidade de abordar o regime 
de contribuições com uma perspetiva 
diferente, já que os associados contribuem 
para a sua caixa de previdência (que 
tem independência económica) e para a 
segurança social.

CARLOS MINEIRO AIRES
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 
ENGENHEIROS
O bastonário mostrou-se preocupado 
por a Europa estar a caminhar para a 
desregulação das profissões. Lembrou 
que as ordens têm um papel social e 
pediu atenção especial para esta matéria. 
Como o código de contratação pública 
está em revisão, alertou para o facto de se 
continuar a impor salários baixos, o que 
leva ao desprestígio das profissões. 

PEDRO CABEÇA
VOGAL DO CONSELHO GERAL DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS
O representante referiu dois pontos de 
vista: o acesso transversal de todos à justiça e 
a necessidade desta não poder ser encarada 
como um luxo; e os serviços prestados pelos 
advogados aos mais carenciados, que 
devem ser remunerados como honorários 
e não compensações. Defendeu que a 
simplificação da justiça não pode ser feita à 
custa dos direitos dos cidadãos. 
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FERNANDO MANUEL DO CARMO
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 
DESPACHANTES OFICIAIS
É com regozijo que o bastonário vê a 
política do Governo em termos portuá-
rios. Destacou dois pontos fundamentais: 
pensar rapidamente na reformulação 
dos serviços aduaneiros (em termos es-
truturais e profissionais), que depende 
do Ministério das Finanças, e dotar os 
serviços de fiscalização do Ministério do 
Agricultura. Questões essenciais para os 
serviços concorrerem em tempo útil com 
as congéneres europeias. 

JOSÉ MATOS
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS BIÓLOGOS
O bastonário destacou o trabalho con-
junto com as Ordens dos Engenheiros e 
Farmacêuticos, que permitiu iniciar um 
processo para tentar alavancar as empre-
sas de biotecnologia. Defendeu ainda a 
importância estratégica deste setor para 
o país e do investimento público para pro-
mover o desenvolvimento. 

JORGE CID
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS VETERINÁRIOS
O bastonário abordou um problema 
que afeta vários setores, o excesso de 
profissionais e de vagas nas instituições 
de ensino superior de medicina veteri-
nária. Alertou ainda para atual situação 
dos médicos veterinários inspetores sa-
nitários e dos médicos veterinários mu-
nicipais, bem como para a elevada taxa 
de IVA aplicada às atividades médico-ve-
terinárias. 

JOÃO MAIA RODRIGUES
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 
NOTÁRIOS
O bastonário falou das competências 
destes profissionais, bem como do regi-
me jurídico do processo de inventário, 
que considerou um sucesso, embora 
precise de aperfeiçoamentos e mostrou-
-se disponível para implementar mu-
danças que contribuam para a melhoria 
da profissão.

JOSÉ MANUEL PEDREIRINHO
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO 
NACIONAL DA ORDEM DOS 
ARQUITETOS
O presidente aproveitou o encontro com 
o primeiro-ministro para referir uma das 
principais preocupações da Ordem, que 
está relacionada com a emigração que 
se verifica na classe, originada pelas di-
ficuldades em aceder à profissão.

FILIPA CARVALHO MARQUES
PRESIDENTE DA COMISSÃO 
EXECUTIVA DO CNOP
A responsável explicou o modelo de 
sucesso das ordens profissionais, que 
estão interligadas com as congéneres 
europeias, através do sistema Internal 
Market Information, que permite um 
acesso muito rápido à informação, de 
forma desburocratizada. O CNOP desa-
fiou o primeiro-ministro a desenvolver 
um suporte semelhante para o relacio-
namento com os países dos PALOP. 

PEDRO PIRES
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO 
DIRETIVO DA ORDEM DOS MÉDICOS 
DENTISTAS
O representante fez o ponto da situa-
ção em relação à CPLP. Explicou que 
foi criada a Associação Dentária Lusó-
fona, para integrar todos os países de 
língua oficial portuguesa. Uma das suas 
vertentes é a colaboração na formação 
de profissionais desses países, via ajuda 
às poucas faculdades existentes (essen-
cialmente em Moçambique e Angola) 
e facilitação do acesso dos colegas dos 
PALOP à formação em Portugal, no-
meadamente no Congresso da OMD.

MIGUEL GUIMARÃES
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS
O acesso da população à saúde e respe-
tivas desigualdades foi uma das questões 
colocadas. O bastonário falou em dois 
desafios: a necessidade de investir na 
saúde e a perda anual de jovens quadros, 
transversal a todos os setores e que está 
a conduzir a uma perda da capacidade 
de inovação. Alertou para a necessidade 
de encontrar uma fórmula para fixar mé-
dicos, cujo envelhecimento é superior ao 
da população.

ANA PAULA MARTINS
BASTONÁRIA DA ORDEM DOS 
FARMACÊUTICOS
A bastonária referiu que é preciso trazer 
mais economia para a saúde, mas tam-
bém mais saúde para a economia. Falou 
das consequências da descida muito 
acentuada dos preços dos medicamen-
tos nos últimos anos, bem como da pre-
cariedade que os jovens enfrentam e da 
carreira farmacêutica no SNS, aguarda-
da há mais de 20 anos. Terminou a ques-
tionar se hoje há espaço para se refletir 
sobre o SNS da próxima década.

JOSÉ AZEVEDO RODRIGUES
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
O bastonário mostrou-se preocupado 
com o risco de envelhecimento precoce 
da profissão. Explicou que as alterações 
estatutárias originaram um regime não 
incentivador daquilo que a Ordem pre-
tendia que fosse o acesso dos jovens à 
profissão. Explicou que a complexidade 
do regime de supervisão está a conduzir 
à falta de interesse dos mais novos pelo 
exercício desta profissão.

RUI LEÃO MARTINHO
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 
ECONOMISTAS
O bastonário explicou que, no caso da 
Ordem do Economistas, não há propria-
mente desemprego em números preocu-
pantes, mas sim uma grande diminuição 
da retribuição do primeiro emprego. A 
precariedade é uma realidade, levando 
muitos a optar pelo estrangeiro para fa-
zer o mestrado ou doutoramento.
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ROMD - Como vê a integração da medicina 

dentária no Serviço Nacional de Saúde?

OMS - Começaria com uma referência his-

tórica. Em 1986, éramos ainda a Secção de 

Medicina Dentária da Ordem dos Médicos 

e foi elaborado um projeto que foi enviado 

pelos dirigentes da OMD de então à minis-

tra da Saúde Leonor Beleza, que exigia ao 

Governo a criação de carreiras de medicina 

dentária nos centros de saúde e hospitais. 

Nunca se conseguiram resultados. O proje-

to foi metido na “gaveta”, foi a justificação 

então dada. Como vemos, o assunto tem 

“barbas”. Trinta anos passaram.

Assim que iniciei a condução dos assuntos 

institucionais da OMD, o modelo alterna-

tivo de integração no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), que entendi ser o exequível no 

sentido de uma efetiva prestação de cuida-

dos curativos à população, foi o da criação 

de um programa público de adesão volun-

tária, mas a que todos os médicos dentistas 

pudessem aderir e que otimizasse a rede 

de clínicas e consultórios instalados. Esta 

integração da medicina dentária concreti-

zar-se-ia através do investimento do capital 

do Estado sim: através da aquisição de ser-

viços de medicina dentária, ao setor priva-

do, para os utentes do SNS, em consultórios 

privados, com serviços prestados por médi-

Entrevista ao bastonário da OMD, Orlando Monteiro da Silva

O projeto da Ordem dos Médicos 
Dentistas para a profissão

cos dentistas: o chamado cheque-dentista.

Mais tarde, mais um passo foi dado. Atra-

vés, ainda, da iniciativa do atual Governo 

que decidiu começar a testar a justificação 

de uma carreira própria através do que cha-

mam de experiência-piloto: adquirindo-se, 

por concurso, serviços de medicina dentária 

a médicos dentistas para a prestação dos 

mesmos a utentes do SNS nas instalações 

do SNS. Corria o ano de 2016 e o projeto 

expandiu-se, em 2017, com o concurso que 

agora terminou.

A reclamação da criação de uma carrei-

ra nunca parou, por parte da OMD e dos 

médicos dentistas. Todos queremos esse 
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reconhecimento para a profissão. Esta não 

é uma batalha de alguns, é de todos e de 

sempre.

ROMD - A sua resposta induz uma leitura 

ideológica deste projeto. A medicina den-

tária deve estar no privado ou no público?

OMS - O setor privado será sempre, em Por-

tugal como na esmagadora maioria dos 

países com medicina dentária avançada, 

dominante. A profissão está talhada para 

a prestação privada em vertentes muito 

importantes.

Diga-se de passagem que para os utentes 

a prestação de cuidados de saúde no se-

tor privado, público, ou até social, é abso-

lutamente indiferente. Desde que sejam 

de qualidade e tenham capacidade de 

aceder aos mesmos.

Este assunto tem sido, por vezes, alvo de 

um aproveitamento intelectualmente de-

sonesto. Existe um aspeto fundamental, 

que uma minoria esquece, quando esta-

mos a falar sobre o SNS. Neste patamar, 

não são legítimas as opiniões e os desaba-

fos que põem, diretamente ou de forma 

dissimulada, o interesse privado e pessoal 

no pedestal.

A medicina dentária mandatou os seus 

dirigentes para a importância da sua 

presença no setor público. E aqui não 

há meias medidas nem demagogias. Na 

hora da verdade querem ou não prestar 

serviços no SNS e prestar-se a servir a po-

pulação no SNS? Tenho uma imagem de 

seriedade, de idoneidade da classe, uma 

classe com consciência cívica. Conheço 

pessoalmente uma larga franja dos meus 

colegas e sei que a classe honra e sabe 

honrar a sua vocação social. Não se recla-

mam carreiras para amaciar as acusações 

de corporativismo de que acusavam a 

Ordem no passado; e de que os “dentis-

tas”, como alguns dizem, só pensam em 

dinheiro. Não é um capricho a presença 

no SNS. É um serviço público, exigido pela 

população. Por isso, o Governo está a tes-

tar a experiência-piloto. Estas três pala-

vras, sublinho, têm um significado claro.

ROMD - E este processo alicerça-se onde?

OMS - Em várias fundações. A mais recen-

te, no facto de a medida constar do pro-

grama eleitoral com que a atual direção, 

há cerca de um ano e meio, se apresentou 

a votos: “pugnar por inserir a medicina 

dentária nos centros de saúde no âmbito 

dos cuidados de saúde primários”. E di-

go-lhe que estava neste programa eleito-

ral como no de todas as direções desde 

sempre.

Mas a mais importante: são os médicos 

dentistas, por questões de saúde pública 

e por justiça, que o exigem desde o pas-

sado. Vêm exigindo isto, não à Ordem - 

pois a Ordem não dispõe do Orçamento 

de Estado, nem do poder legislativo, mas 

exigem-no aos sucessivos governos, atra-

vés da sua ordem profissional. Claro que 

quando se diz “inserir” quer-se dizer “lu-

tar por”, pois não cabe à OMD, ou a qual-

quer Ordem, este tipo de decisões. É uma 

prerrogativa do poder político.

A diferença é que hoje, num processo que 

iniciou em 2008, se estão a dar passos em 

frente.

Pergunto: estaremos de acordo com a in-

serção de médicos dentistas no SNS? Jul-

go, sem pretensiosismo, que a resposta é: 

sim! Nisto sou muito frontal, não há que 

ter medo em trilhar rumos. Ninguém é 

obrigado a situar-se no setor público.

A reclamação da criação de uma carreira 
nunca parou por parte da OMD e dos médicos 
dentistas. Todos queremos esse reconhecimento 

para a profissão. Esta não é uma batalha de 
alguns, é de todos e de sempre 

Quando se diz “experiências-piloto” sa-

bemos do que se está a falar. De um tes-

te. Se virássemos as costas a este teste, a 

experiência seguiria sem rumo. Sem uma 

palavra dos profissionais. Não adiro à si-

tuação de não ter a Ordem uma palavra 

a dizer. Seria o renunciar das funções que 

lhe foram confiadas por lei, pela socieda-

de e pelos médicos dentistas.

Repito, uma vez mais, que este não é o 

projeto da Ordem. É o do Governo. Mas 

a OMD foi chamada a pronunciar-se e, 

negociando, foi capaz de introduzir me-

lhorias substanciais ao mesmo.

ROMD - E quais foram esses resultados, po-

de-se saber?

OMS - Neste momento, em que terminou 

o segundo concurso, pode-se saber. A 

meio de uma negociação, não se vem, por 

princípio, para a praça pública dar nota 

do que se está a tentar conseguir. A não 

ser em caso de rotura.

Conseguimos em concreto, com um man-

dato unânime do Conselho Diretivo, 

quando existiam propostas e posições ini-

ciais divergentes por parte do Governo, 

que:

1.  Os concursos públicos, dirigidos pelo 

Ministério da Saúde, se destinassem 

unicamente a médicos dentistas, com 

inscrição ativa na OMD e seus assisten-

tes dentários.

2.  A seleção dos médicos dentistas, que 

é da exclusiva responsabilidade dos 

Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde (SPMS), se baseasse no mérito, 

com critérios conhecidos. Por exemplo, 

a média de curso, a formação contínua 

frequentada, etc.

3.  A criação de um CAE - Código de Ati-
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dentistas no SNS? Julgo, sem 
pretensiosismo, que a resposta 

é: sim! Nisto sou muito frontal, 
não há que ter medo em trilhar 
rumos. Ninguém é obrigado a 
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vidade Económica - específico da medi-

cina dentária para todos os concorren-

tes, individuais ou coletivos, fosse uma 

realidade.

4.  A introdução de um critério de consi-

deração de preço anormalmente baixo 

fosse mandatória, desta forma afastan-

do praticamente a seleção de concor-

rentes apenas em função do preço de 

serviços.

5.  Conseguimos o alargamento do prazo 

de concurso, para submissão a candida-

tura, para 45 dias e não apenas 30 dias.

6.  A elaboração, por parte dos SPMS, de 

um conjunto de vídeos explicativos dos 

procedimentos do concurso e a pre-

sença deste em duas sessões de escla-

recimento presenciais se realizasse em 

tempo útil, eliminando uma das princi-

pais queixas do concurso anterior: a di-

ficuldade de entender os procedimen-

tos de um concurso público.

7.  A introdução de uma penalização no 

concurso e até exclusão por quem te-

nha sido sujeito a sanções deontológi-

cas por parte da OMD.

8.  A lógica de adesão de componente au-

tárquica fosse consagrada no texto do 

diploma legal. Entendemos que as au-

tarquias podem ter papel importante 

na área da saúde.

9.  A retirada de uma série de procedimen-

tos burocráticos e estatísticos por parte 

dos intervenientes e selecionados para 

a futura Bolsa, nomeadamente relató-

rios de faturação fosse implementada.

10.  A possibilidade de celebração de con-

tratos por um ano renováveis até ao li-

mite de 4 anos integrasse o projeto.

11.  A remuneração do médico dentista re-

lativamente ao concurso anterior, de 

cerca de 1250€ aumentasse para cerca 

de 1620€. São quase 30%! Acham nor-

mal este ganho no atual panorama, 

para quem está a entrar na profissão, 

nomeadamente em comparação com o 

setor privado em algumas circunstân-

cias?

Por último, conseguimos um compromisso 

público do Governo, que registamos, para 

arrancar com o projeto de uma carreira de 

medicina dentária no SNS. Carreira que in-

corpore e harmonize a situação profissional 

e contratual de todos os médicos dentistas 

dentro do SNS, inclusive aqueles das Re-

giões Autónomas, por osmose nos respeti-

vos Sistemas Regionais de Saúde.
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ROMD - E qual é o futuro da medicina den-

tária no SNS na sua perspetiva?

OMS - O que é preciso é estar com um pé 

dentro do SNS, como temos atualmente. Ir 

ganhando gradualmente força negocial. As 

sociedades e políticas de hoje, a este nível, 

vivem do diálogo constante. Para tal, é pre-

ciso credibilidade, informação e capacidade 

de diálogo. Se uma Ordem não detém estes 

atributos, ou não é tida em conta pelo po-

der político, fica isolada, sem nada alcan-

çar. Há um indicador muito importante que 

permite objetivar a crescente importância 

que a medicina dentária conquistou: nos 

últimos oito anos foram investidos mais de 

100 milhões de euros em saúde oral. Por 

comparação com os anos anteriores em 

que o investimento foi residual, vemos o 

que crescemos.

Agora, queremos mais. Mas não basta que-

rer. Temos que continuar na mesa de nego-

ciações, sabendo que a nossa representa-

ção é institucional e regulatória.

A classe profissional não tem uma orga-

nização sindical. Este tipo de organização 

tem outros objetivos e, consequentemente, 

outras formas de atuar que nos estão ve-

dadas.

ROMD - Estará na altura de aparecer um 

sindicato?

OMS - Muito provavelmente sim. Muitas 

questões que nos colocam no dia-a-dia são 

do foro sindical, não de uma Ordem. Um 

sindicato perante o Estado ou uma segu-

radora ou uma rede de clínicas poderá as-

sumir formas de intervenção que não nos 

são permitidas enquanto Ordem. Profissões 

do universo da saúde que têm sindicatos, 

como os médicos ou os enfermeiros, dis-

põem de formas de intervenção pública e 

política que nós, enquanto classe, não te-

mos. Todavia, as suas ordens mantêm as 

suas prerrogativas de representação insti-

tucional e regulatórias.

Repare que, na nossa classe, ainda há quem 

se recuse a aceitar que uma ordem profis-

sional não pode ter valores tabelados, ta-

belas de máximos e/ ou mínimos, sequer 

referenciais para os honorários praticados 

no setor privado. Está impedida por Lei. A 

legislação concorrencial nacional e euro-

peia impede-o.

Há também quem ainda não tenha com-

preendido que uma Ordem não pode fe-

char faculdades, ou impor numerus clau-

sus ou efetuar exame de acesso à Ordem.

Essa é uma responsabilidade das faculdades 

e do Ministério da Educação, que não nos 

tutela diretamente. E, muitas vezes, são os 

próprios responsáveis das faculdades a vei-

cular este tipo de ideia.

ROMD - O SNS não será uma ameaça para 

a prática privada da profissão?

OMS - Não. A abordagem no SNS é limita-

da nos tratamentos disponibilizados, no 

número de médicos dentistas e no núme-

ro de centros de saúde abrangidos. Pode 

ser uma oportunidade: promover o acesso 

de população que de outro modo nunca 

teria essa possibilidade, aumenta futura-

mente a referenciação geral e a procura 

global de serviços de medicina dentária.

Prova disso é que nas Regiões Autónomas 

a presença de médicos dentistas nos servi-

ços públicos não afetou a prática privada 

que com essa abordagem coexiste.

Estrategicamente aproxima-nos da área 

a que pertencemos, a área médica, como 

médicos dentistas.

ROMD - Então atingiram todos os objeti-

vos?

OMS - Claro que não. Estamos a falar de 

duas palavras explícitas “experiência” e 

“piloto”. É exatamente aqui que nos situa-

mos. Não é o fim da estrada, é só o início. 

Partimos sempre de uma desvantagem, 

com um handicap de estar, desde o início 

do SNS, de fora deste sistema que é o sis-

tema estruturante do setor da saúde no 

nosso país. O que comparado com outras 

profissões da saúde dificulta e, por vezes, 

nos deixa impacientes. Temos que ser du-

plamente resilientes. Somos um projeto em 

construção. Um projeto que precisa de ser 

permanentemente acompanhado, nego-

ciado.

O projeto da Ordem é global. Para além 

de inserir médicos dentistas nos centros de 

saúde no âmbito dos cuidados de saúde 

primários, passa pelo que determinamos 

no nosso programa eleitoral e que está de-

vidamente detalhado, nomeadamente em 

termos de custos, nos estudos da Ordem. 

Estabelecer uma convenção entre o SNS e 

a rede de consultórios para comparticipa-

ção de tratamentos. Integrar médicos den-

tistas nos hospitais do SNS. Alargar o che-

que-dentista aos diabéticos. Garantir aos 

desdentados totais próteses no âmbito do 

Programa Nacional de Promoção da Saú-

de Oral (PNPSO), de entre outras medidas. 

Serão provavelmente mais alguns anos de 

trabalho (e os orçamentos para a saúde não 

crescerão muito) que os médicos dentistas 

Há formas diferentes de estar e de ver a 
profissão. Sempre haverá.

Essas divergências devidamente integradas 
devem ser apresentadas pelos respetivos 

protagonistas à consideração dos médicos 
dentistas
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têm pela frente até que seja possível atingir 

estes objetivos.

ROMD - Então aqueles que acham que a 

Ordem não serve para nada estão equivo-

cados?

OMS - O que é a profissão hoje em dia de-

ve-se aos médicos dentistas e à sua Ordem. 

Não podemos contar, para além de nós pró-

prios com mais ninguém.

O contrário seria a anarquia, o caos, o sal-

ve-se quem puder. Tal aniquilaria a pro-

fissão, os consultórios. O médico dentista 

sabe que aventuras extremistas colocariam 

em causa a nossa sobrevivência como mé-

dicos dentistas autónomos e independen-

tes.

Sabemos das dificuldades que Portugal e as 

profissões qualificadas, sem exceção, atra-

vessam. Não podemos, no entanto, con-

fundir este momento do país com a OMD e 

a regulação que empresta à profissão. Uma 

Ordem não toma decisões políticas sobre 

como gastar o Orçamento de Estado, nem 

decide sobre os aspetos relativamente aos 

quais não tem competências pois cabem ao 

poder político. Mas pode influenciar.

Sem uma Ordem credível, respeitada, a ter 

que ser chamada a ser ouvida por todos 

os governos, independentemente da sua 

ideologia, esse poder de influência degra-

dava-se. Uma Ordem em desordem seria 

inaceitável para a esmagadora maioria dos 

médicos dentistas e péssima para os inte-

resses superiores das populações. Sabemos 

disso e queremos descansar essa maioria 

silenciosa que trabalha todos os dias para 

manter os seus consultórios e os seus doen-

tes. Que podem contar com a OMD, com 

os Órgãos Sociais de uma forma geral e 

com a minha determinação inabalável 

como bastonário para assegurar uma Or-

dem independente, credível, pragmática, 

dialogante.

ROMD - Mas há quem não concorde com 

algumas decisões da OMD…

OMS - Há formas diferentes de estar e de 

ver a profissão. Sempre haverá.

Essas divergências devidamente integradas 

devem ser apresentadas pelos respetivos 

protagonistas à consideração dos médicos 

dentistas.

Mesmo os que reclamam, diríamos de 

tudo, legitimam este desígnio ou porque 

o pretendiam ter alcançado antes, ou por-

que contestam a forma e não o conteúdo.

Repare, as críticas, todas elas, devem ser-

vir à construção de algo, mas a reclamação 

gratuita, sem rumo e sobretudo quando 

não se preocupa em informar antes de opi-

nar, cria uma minoria que rapidamente é 

confrontada com a realidade e as suas pró-

prias contradições.

Agora chamo a atenção para algumas de-

rivas e formas de estar que, pessoalmente, 

me preocupam. Muitos focos de divergên-

cia não me parecem orientados para o bem 

da profissão no seu todo, visam defender 

privilégios que deixaram de ser possíveis 

conservar, visam diminuir a capacidade de 

colegas terem mais opções de exercer, etc. 

O populismo de que tanto se fala vai inva-

dindo as diversas áreas da nossa sociedade 

e eu espero que os médicos dentistas não 

permitam que, na nossa área, ele frutifi-

que.

As formas de atuar são as de sempre: a in-

tolerância, os falsos moralismos, o aprovei-

tamento de um ambiente económico que 

não é favorável a muitos, aliados a uma 

linguagem fácil que se aproveita das tais 

pós-verdades. Dou-lhe um exemplo que 

pode parecer caricato, mas que é absolu-

tamente verdadeiro: a linguagem técnica 

da despesa pública, ou seja, o que o Estado 

está autorizado a gastar é agregada em lo-

tes de euros. Pois houve quem transferisse 

num discurso, vão e leviano, o termo finan-

ceiro de lote para agregar os próprios co-

legas em lotes. Isto é divulgado como uma 

verdade. Mas é apenas ignorância.

Houve ainda tentativas de confundir a 

informação. Afirmou-se categoricamente 

que a Ordem tinha negociado a carreira 

de técnicos superiores de saúde. Ora, como 

referi a opção é a oposta. É uma compra 

de serviços pelo Estado a médicos dentis-

tas. Estas atitudes são altamente censurá-

veis, de um autismo opinativo perigoso. 

Digo perigoso pois a sociedade está atenta 

aos comportamentos e, em última análise, 

quem apregoa falsidades arrisca-se a colo-

car em causa toda uma imagem de profis-

sionais. Felizmente a realidade fala mais 

alto e a maioria dos colegas não se deixa 

embalar por estes cantos de sereia. E nos 

seus consultórios continua a prestigiar e a 

credibilizar a profissão.

ROMD - Uma mensagem final para os seus 

colegas?

OMS - Nunca permitiremos que as decisões 

da OMD sejam determinadas por aqueles 

que perderam privilégios e que os preten-

dem recuperar, ou que pretendem negar a 

todos os colegas o direito a ter e a exercer 

a profissão em condições concorrenciais 

paritárias. Sou o garante que na Ordem 

não há privilegiados, nem médicos dentis-

tas de primeira ou de segunda. A todos res-

peitamos por igual e a todos defendemos.

Tudo aquilo que conseguimos em Portu-

gal, ao longo dos anos, foi a pulso e contra 

muitas resistências. A profissão e os médi-

cos dentistas têm hoje um nível de reco-

nhecimento, nacional e internacional, que 

não se imaginaria.

Tudo foi difícil de conquistar, mais fácil 

é a atitude de tentativa de destruição. 

Juntos não deixaremos de preservar o 

elevado capital de confiança que todos 

sem exceção reconhecem aos médicos 

dentistas.

Sei que os médicos dentistas não se dei-

xam manipular por pulsões populistas. 

Os médicos dentistas pensam e decidem 

pelas suas cabeças. Podem contar com a 

Ordem, com os seus órgãos sociais, com 

os grupos de trabalho, equipas várias da 

OMD, colaboradores, que todos os dias 

trabalham arduamente em prol da pro-

fissão, dos médicos dentistas e do acesso 

de todos os portugueses a uma medicina 

dentária qualificada. Contamos com cada 

um de nós para chegar às metas que to-

dos traçamos para a profissão e para a 

saúde oral dos portugueses.

Nota: Esta entrevista foi publicada na pá-

gina eletrónica da OMD a 12 de abril de 

2017.
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“Boca saudável ao longo da vida. Viva com 

confiança”. Este ano, o tema escolhido 

para assinalar o Dia Mundial da Saúde Oral 

foi o ponto de partida para um conjunto 

de iniciativas que, tanto em Portugal, como 

um pouco por todo o mundo, sublinharam 

a sua importância para o bem-estar e saúde 

em geral. Um mote igualmente abraçado 

pelo Ministério da Saúde que aproveitou a 

data de 20 de março para anunciar o arran-

que da segunda fase do projeto-piloto de 

inclusão da medicina dentária no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS).

Na sessão comemorativa do Dia Mundial da 

Saúde Oral, o secretário de Estado Adjunto 

e da Saúde, Fernando Araújo, anunciou que 

“até ao final de 2017, Portugal terá mais de 

50 centros de saúde com consulta de saú-

de oral e médico dentista disponível para 

servir os utentes do SNS”. Para alcançar a 

meta decorre um procedimento público de 

contratação, em moldes diferentes do an-

terior, destinado a preencher uma bolsa de 

candidatos, os quais, segundo o ministério, 

preencherão equipas em centros de saúde 

de todo o continente para a prestação de 

serviços de medicina dentária. 

Dirigindo-se à audiência, composta maio-

ritariamente por médicos dentistas que 

exercem no âmbito do SNS, o bastonário 

da OMD considerou importante “ver o Es-

tado Português, o Governo a reconhecer 

que os portugueses, sobretudo os de mais 

débil condição, têm direito a um sistema de 

Dia Mundial da Saúde Oral

Governo deixa compromisso para 
carreira de médico dentista no SNS

saúde que os vê como um todo”. “Este dia 

mundial é a expressão desta consciência, 

recolocamos a saúde oral no lugar adequa-

do que ela tem na nossa vida”, constatou 

Orlando Monteiro da Silva, minutos após 

ser anunciado em primeira mão o plano do 

Ministério da Saúde para esta área. Plano 

esse que, segundo Fernando Araújo, per-

mitirá ter “mais e melhores gabinetes de 

saúde oral no SNS. Falamos dos consultó-

rios, das cadeiras de dentista, do raio-x, do 

sistema de informação, da esterilização, do 

material e consumíveis adequados, do li-

cenciamento das instalações, da formação, 

de um verdadeiro sistema de saúde”. 

CHEQUE-DENTISTA TEM 
DIMINUÍDO DESIGUALDADES
Num dia em que a saúde oral era a pro-

tagonista, o secretário de Estado Adjunto 

e da Saúde reconheceu que a medicina 

dentária esteve esquecida pelos governos 

ao longo dos anos e elogiou o papel de 

programas, como o Programa Nacional de 

Promoção da Saúde oral (PNPSO), desen-

volvido pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 

e o projeto SOBE (Saúde Oral Bibliotecas 

Escolares), que tem levado às escolas a 

educação e formação para esta área. Aliás, 

nessa manhã, Fernando Araújo pôde ver no 

terreno os resultados destes dois projetos. 

Uma iniciativa da DGS, que decorreu na 

Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa, e 

mobilizou alunos de várias escolas que par-

ticiparam nas diversas atividades. Para pro-

mover hábitos saudáveis, o evento juntou o 

secretário de Estado da Educação, o secre-

tário de Estado Adjunto e da Saúde e repre-

sentantes da DGS, da Rede de Bibliotecas 

Escolares e do Plano Nacional de Leitura. 

Também o presidente do Conselho Geral da 

OMD, Paulo Ribeiro de Melo, acompanhou 

as atividades. 

Horas mais tarde, já no Infarmed, na sessão 

solene de comemoração da efeméride, Fer-

nando Araújo não esqueceu o papel deter-

minante do cheque-dentista. O responsável 

considerou esta medida como um avanço 

que veio promover a diminuição da desi-

gualdade social neste âmbito, ao facilitar 

o acesso “das populações mais vulneráveis, 

como as crianças e os adolescentes, grávi-

das, idosos e infetados com o VIH/SIDA” à 

saúde oral. Desde que foi implementado, 

o projeto teve um investimento de “cerca 

de 100 milhões de euros” e “mais de 3 mi-

lhões” de cheques-dentista foram usados. 

Um programa, portanto, com “alcance” e 

“força”. Mas, para o Governo não era sufi-

ciente, até porque nas classificações inter-

nacionais esta área continua a ser das “mais 

criticadas, por falta de acesso”. Era preciso 

“inovar”. E foi por isso que a rede de cuida-

dos primários, nomeadamente a necessida-

de de ampliar a cobertura na área da saúde 

oral, ascendeu ao topo das prioridades de-

finidas pelo plano governamental. 

Assim nasceu o projeto-piloto de prestação 

de cuidados de saúde dentro das insta-

lações do SNS, em 2016. Primeiro em 13 

unidades, circunscritas às regiões de Lisboa 

Da esquerda para a direita, Francisco George, director-geral da Saúde, Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Orlando 
Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, e Sofia Coutinho, da Administração Central do Sistema de Saúde
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e Vale do Tejo e Alentejo, ao dispor da po-

pulação economicamente desfavorecida e 

com patologias específicas. Em 2017, e essa 

foi a novidade preparada pelo ministério 

para este Dia Mundial da Saúde Oral, alar-

gada a nível nacional, a mais agrupamen-

tos de centros de saúde (ACES).

“QUEREMOS CONSTRUIR UMA 
VERDADEIRA CARREIRA” 
Para chegar à segunda fase, o Ministério da 

Saúde fez uma avaliação dos primeiros me-

ses destas experiências-piloto (ver caixa). 

Não se ficou pela análise de indicadores. 

Ouviu quem tinha um papel importante 

neste plano: os médicos dentistas integra-

dos no projeto. Essa voz teve eco na ceri-

mónia, com a intervenção de Artur Miler, 

médico dentista no Centro de Saúde Mon-

temor-o-Novo (ARS Alentejo), que relatou 

como é “Ser médico dentista nos cuidados 

de saúde primários”. “Atendi muitas pes-

soas que nunca tinham ido a uma consulta 

de medicina dentária”, contou (ver caixa). 

Vários profissionais ali presentes corrobo-

raram esta experiência: atenderam vários 

pacientes que pela primeira vez entraram 

num consultório de medicina dentária. Em 

breve, esta realidade poderá repetir-se um 

pouco por todo o país.

No entanto, para o ministério, não basta 

criar condições de acesso para toda a po-

pulação. Os profissionais que estão a con-

tribuir para a concretização desta meta 

também entram nesta equação. O secre-

tário de Estado e Adjunto da Saúde deixou 

um “compromisso deste Governo” que se 

estendeu a todos os profissionais que es-

tão nos cuidados primários: “dar condições 

de trabalho igualmente dignas a todos os 

médicos dentistas que exerçam a sua pro-

fissão no SNS, independentemente de te-

rem participado ou não no projeto-piloto 

de 2016”. 

Um compromisso que vai de encontro ao 

caminho proposto pela Ordem dos Médicos 

Dentistas. Além da “harmonização” destas 

condições de exercício profissional, contem-

plando aqueles que estão no SNS de “for-

ma não integrada, muitas vezes dispersa e 

até atípica”, Orlando Monteiro da Silva de-

fendeu que “será fundamental concretizar 

medidas mais estáveis de vinculação destes 

médicos dentistas, o que passa inevitavel-

mente pela criação de um estatuto próprio 

e adequado: a carreira de médico dentista 

no SNS”. Da parte do Governo, a abertura 

para seguir este rumo ficou patente na in-

tervenção de Fernando Araújo. “Esta etapa 

ainda não é a final”, frisou e explicou por-

quê: “queremos construir uma verdadeira 

carreira para os médicos dentistas no SNS”. 

Embora a ressalva de que “nesta fase temos 

de nos concentrar em aumentar o seu nú-

mero e a sua capacidade de intervenção, 

oferecer boas condições para trabalharem 

e pagarmos de forma mais justa”. E deixou 

claro que o ministério está a criar “as ba-

ses sólidas para a saúde oral ser uma peça 

fundamental no SNS”. “Este é um processo 

que já não tem retorno”, afirmou. 

Porém, Orlando Monteiro da Silva quer ir 

ainda mais longe no que toca ao acesso da 

população à saúde oral. “No horizonte, o 

alargamento do cheque-dentista a outros 

grupos de risco, o alargamento da ADSE 

e a implementação de um seguro público 

para a generalidade da população, na pers-

petiva da OMD, são a forma mais pragmá-

tica de proporcionar cobertura ao todo da 

população, usando a capacidade instalada 

pelo setor privado”, assegura. 

MODELO CRIA BOLSA DE CANDIDATOS
Retomando o processo de alargamento 

das experiências-piloto, cujo procedimen-

to público de contratação se encontra em 

curso, este privilegia as candidaturas dos 

que são médicos dentistas, preservando e 

defendendo o título profissional de médico 

dentista, a sua autonomia e independên-

cia. Será destinada uma CAE (Classificação 

de Atividade Económica) ligada à medicina 

dentária, num processo mais simplificado 

e com prazos mais alargados na submissão 

ao concurso, num Acordo Quadro que en-

volve o Governo, as Administrações Regio-

nais de Saúde e as Autarquias. 

Esta fase introduz portanto ajustes no 

processo, que o Governo admitiu não ter 

sido perfeito. “Construímos um processo 

de candidatura mais fácil e que garante a 

oportunidade a médicos dentistas indivi-

duais se candidatarem”, anunciou Fernan-

do Araújo. O responsável deixou a garantia 

de que o Ministério da Saúde quer uma se-

leção baseada na “qualidade, na experiên-

cia individual, na formação, nos trabalhos 

publicados e não em preços baixos”. 

O modelo escolhido pela tutela destina-se 

a preencher uma bolsa de candidatos, os 

quais segundo o Governo, preencherão 

equipas em centros de saúde de todo o 

continente para a prestação de serviços de 

medicina dentária. São equipas compostas 

por médico dentista e assistente dentário. 

É uma contratação de serviços para o SNS, 

não é um contrato de trabalho e, como tal, 

rege-se pelas regras de aquisição pública 

de um serviço. De acordo com o caderno 

de encargos disponibilizado pelos SPMS, 

o Acordo Quadro tem uma duração de 12 

meses, a contar da data da sua assinatura, 

automaticamente renovável por períodos 

de 12 meses até ao limite adicional máximo 

de 4 anos. Já a duração dos contratos que 

derivarão deste Acordo Quadro, segundo 

este, são de 24 meses.  Da parte da OMD, 

Orlando Monteiro da Silva afirmou que a 

Ordem “estará sempre disponível para co-

laborar na reflexão sobre estratégias de 

saúde oral que possam ser uma mais-valia 

para a população”. E porque no Dia Mun-

dial da Saúde Oral também se comemorou 

o Dia Mundial da Felicidade, a OMD, em 

parceria com a Federação Dentária Inter-

nacional, apostou na difusão de conselhos 

e cuidados úteis, nas várias plataformas de 

comunicação, para uma boa saúde oral e 

um sorriso que irradie felicidade. 

8.844

consultas realizadas no 
âmbito do projeto-piloto

4.862

utentes encaminhados pelo médico de 
família para consulta de saúde oral nos 

16 centros de saúde abrangidos

17.800

tratamentos 
dentários realizados

930

utentes já terminaram 
os tratamentos

6.500

portugueses 
beneficiaram do projeto

2.028

utentes estão atualmente 
em tratamento

Primeiros números do projeto-piloto
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Mariana 
Winck, 
médica dentista
Projeto-piloto no 
Centro de Saúde 
Mafra - Ericeira

A aventura começou entre setem-

bro e outubro de 2016 e, atualmen-

te, Mariana Winck atende cerca de 

10 utentes por dia. A médica den-

tista, presente na sessão organiza-

da pelo Ministério da Saúde para 

assinalar o Dia Mundial da Saúde 

Oral, diz que não se “arrepende 

nada” de ter abraçado esta opor-

tunidade, pois “é muito bom fazer 

parte de um projeto que está a pro-

mover a saúde oral dos portugue-

ses mais desfavorecidos”. À Revista 

da OMD, revela que grande parte 

dos utentes, na sua maioria idosos, 

“nunca tinham ido a uma consulta 

de medicina dentária”. Daí que “o 

feedback seja fantástico”.

Artur Miler,

Exercer medicina dentária nos cuidados de saúde primários é “uma ex-

periência inovadora”. Em declarações à Revista da OMD, Artur Miler faz 

um “balanço positivo” de um projeto que considera que “não vai resol-

ver nem complicar os problemas de empregabilidade” da profissão. Isto 

porque na sua atividade diária nota que os seus utentes são “uma franja 

da população que efetivamente não tem acesso a cuidados de saúde 

oral, que não tem a motivação para ir a uma consulta de saúde oral e 

através da indicação do seu médico de família é que dá esse primeiro 

passo”. 

Artur Miler destaca que “as novas gerações já estão com uma outra 

ideia sobre o que é a saúde, sobre a saúde oral no plano da saúde em 

geral”. Já os mais idosos têm alguns complexos e com o projeto-piloto 

“têm a oportunidade de entrar numa nova experiência de saúde oral 

e conseguir ter melhor saúde em geral”. A consciencialização para os 

benefícios da saúde oral na saúde geral é, por isso, uma consequência 

positiva deste projeto-piloto. Até porque estamos “a falar de mais de 

90%” de utentes “isentos de taxa moderadora” que recorrem a estas 

consultas. Para Artur Miler, tal como foi sugerido na sessão solene pela 

associação que representa os utentes, “o próximo passo terá que ser a 

reabilitação”. Quanto à visão da experiência-piloto na sua globalidade, 

o médico dentista considera que “é aliciante estar a fazer parte de um 

projeto que é histórico em Portugal, para a profissão” e acredita que 

estão a ser dados “passos seguros para conseguirmos uma reivindicação 

de há muito tempo, que é a carreira de médico dentista no SNS”. 

médico dentista
Projeto-piloto no Centro de Saúde de 
Montemor-o-Novo
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Em revisão

Tabela de Nomenclatura
O Conselho Diretivo definiu a criação de um grupo de 

trabalho que será responsável, em conjunto com o CD, 

pela revisão da Tabela de Nomenclatura da Ordem dos 

Médicos Dentistas (TANOMD). A equipa reuniu a 18 

de março para delinear as linhas de ação e as áreas de 

intervenção de cada membro. 

No encontro foi proposta a elaboração de “modelos” de 

utilização da tabela, com o intuito de disponibilizá-los 

aos profissionais e facilitar a sua utilização. A TANOMD 

surgiu no âmbito do desenvolvimento científico e 

tecnológico da medicina dentária e espelha a ação 

do médico dentista no plano ético, deontológico e de 

qualificação profissional. 

Entre outras tarefas, o grupo de trabalho terá como 

função dar resposta às dúvidas, questões e emails 

enviados pelos profissionais e outras entidades. Os 

médicos dentistas Ana Capela Louraço, Anabela Paula, 

Filomena G. Salazar, Francisco Coelho Gil, Gil Fernandes 

Alves, Maria Inês Guimarães, Mariana Barcelos Vaz, 

Paulo Ribeiro de Melo, Pedro Pires, Roque M. Braz de 

Oliveira e Sofia Mariana Saavedra integram a equipa 

responsável por analisar esta ferramenta de trabalho, 

imprescindível ao exercício diário da profissão. 

A Tabela de Nomenclatura da OMD entrou em vigor em 

2011, aquando a publicação do respetivo regulamento 

em Diário da República, a 23 de agosto. A Ordem 

determinou, no âmbito dos seus poderes de regulação 

da profissão, a aplicação obrigatória da TANOMD 

até ao final de 2012. Porém, decidiu prorrogar o 

prazo de implementação obrigatória da tabela até à 

sua integração no novo Estatuto da OMD. Constitui 

um documento dinâmico, passível de permanente 

atualização, que tem contado e contemplado as 

sugestões enviadas pelos médicos dentistas ao Conselho 

Diretivo da Ordem.

Os Estatutos da Ordem dos Médicos Dentistas referem 

que a TANOMD é a única tabela de nomenclatura 

da área da saúde oral que pode ser aplicada a nível 

nacional. Utilizando uma única linguagem para 

diversos intervenientes, esta nomenclatura é feita por 

médicos dentistas, para médicos dentistas e ao serviço 

dos utentes.

A publicação pode ser consultada na página eletrónica 

da Ordem, em www.omd.pt/nomenclatura.
Grupo de trabalho responsável pela revisão da Tabela de Nomenclatura 
da Ordem dos Médicos Dentistas 
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O médico dentista Luís Filipe Correia presi-

de, desde 2013, ao Conselho Deontológico e 

de Disciplina (CDD) da Ordem dos Médicos 

Dentistas, órgão independente que aprecia 

e delibera sobre questões disciplinares, éticas 

e deontológicas da profissão.

Em 2016 foi nomeado pela OMD para inte-

grar a Task Force Ethics do Council of Euro-

pean Dentists, que se encontra a preparar 

a revisão do Código de Ética do CED, com 

novas disposições que deverão ser aplicadas 

a partir do início de 2018.

Em entrevista à Revista da OMD, Luís Filipe 

Correia destaca os principais desafios com 

que o órgão disciplinar se depara e as novas 

exigências que surgem em virtude do contí-

nuo crescimento do número de profissionais. 

Aborda, ainda, o impacto que a internet tem 

tido no acesso do paciente à informação e o 

grau de conhecimento dos médicos dentistas 

sobre a deontologia que regula a sua profis-

são. O presidente do CDD recorda, também, 

os progressos alcançados em matéria de pu-

blicidade em saúde, após um caminho inicia-

do há quatro anos. 

ROMD- Que apreciação faz sobre a ge-

neralidade dos médicos dentistas acer-

ca do grau de conhecimento que detêm 

das normas ético-deontológicas da pro-

fissão? 

LFC - Diria que o grau de conhecimento 

geral dos médicos dentistas sobre a deon-

tologia que regula a nossa classe é inferior 

ao que seria desejável, pois cada um tende 

a suportar-se na sua moral e deontologia 

individual. Daquilo que considera ser moral 

ou imoral, certo ou errado, bom ou mau, 

não dando a atenção devida às normas que 

regulam a profissão. A razão deste tipo de 

comportamento encontra-se, talvez, funda-

mentada numa atividade isolada, como é na 

generalidade a medicina dentária, onde os 

“O Conselho Deontológico e de Disciplina é de 
capital importância na regulação da atividade”

Luís Filipe Correia, 
presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina da OMD
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Considero importante e preventivo que todos 
os médicos dentistas despendam mais do seu 
tempo a ler o nosso Código Deontológico, as 

deliberações e recomendações emanadas pelo 
CDD, a interpretá-las e interiorizá-las, de 

forma a cumprir naturalmente com as normas 
estipuladas, prevenindo assim as situações

de litígio

valores morais individuais tendem a sobre-

por-se aos coletivos.

No entanto, na medicina o conceito da defe-

sa do “primado do doente” deve ser sobre-

posto a qualquer tipo de interesse. 

Um médico deveria ter o culto do “virtuo-

sismo”, cumprindo os valores morais ideais 

intrínsecos à sua atividade, como a fidelida-

de ao doente, a compaixão, a justiça e a 

equidade, a coragem, o altruísmo e a com-

petência.

Entretanto, hoje a saúde é considerada 

como uma área económica, o que provo-

ca pressão nestes conceitos éticos básicos, 

sendo necessário regular os comportamen-

tos dos médicos através de códigos de con-

duta dinâmicos e atualizados aos tempos 

modernos.

Pode então afirmar-se que, na generali-

dade, os médicos dentistas conhecem as 

ideias gerais da ética e deontologia, mas 

não lhes dão a atenção merecida, a não ser 

quando surgem as situações de conflito.

Considero, portanto, importante e preven-

tivo que todos os médicos dentistas des-

pendam mais do seu tempo a ler o nosso 

Código Deontológico, as deliberações e 

recomendações emanadas pelo CDD, a 

interpretá-las e interiorizá-las, de forma a 

cumprir naturalmente com as normas esti-

puladas, prevenindo assim as situações de 

litígio. 

ROMD- A saúde em Portugal está 

entregue a diferentes reguladoras e 

autoridades competentes. Como vê o 

atual cenário nacional de articulação 

de competências? 

LFC - Na minha opinião, a regulação tem 

que existir. O que se pode discutir é a 

existência de várias entidades regulado-

ras na mesma área de intervenção e a in-

teração entre essas entidades. 

Da existência de várias entidades resulta 

a produção de várias leis ou regulamen-

tos, que muitas vezes não concorrem 

para o mesmo sentido de atuação.

Eu claramente defendo a existência de 

uma entidade que regule a saúde no seu 

geral, que bem poderia ser a ERS, e uma 

outra entidade que regule a classe profis-

sional, isto é a Ordem, com regulamentos 

e ações bem definidas para ambas e com-

plementares, em que o objetivo principal 

das duas é a qualidade dos serviços em 

saúde. 

ROMD- Sabemos que uma Ordem não 

tem funções sindicais. Quais as prin-

cipais dificuldades que se apresen-

tam a qualquer órgão disciplinar de 

uma ordem profissional?

LFC - Quando está instalado um confli-

to entre duas entidades, quer seja entre 

prestadores de serviços ou prestadores e 

utentes, as partes em conflito procuram 

sempre que lhes seja feita justiça e num 

período o mais curto possível. 

Por outro lado, o universo dos médicos 

dentistas tem aumentado anualmente, ul-

trapassando já os 10 mil, o que se repercu-

te num número crescente de participações 

feitas ao Conselho Deontológico. 

Portanto, o litígio é cada vez maior e o 

tempo que, inevitavelmente, uma ação dis-

ciplinar demora é uma outra causa de des-

contentamento e de dificuldade de gestão.

Ser membro do CDD e analisar todo o tipo 

de participação que chega ao seu conhe-

cimento, onde se julga o comportamento 

lícito, ou não, de colegas, obriga a que se 

faça um devido distanciamento da nossa 

condição de médico dentista, ter um per-

feito conhecimento de todas as normas 

deontológicas, possuir uma grande dose 

de bom senso e, por fim, ter a coragem de 

assumir a responsabilidade pelas decisões 

tomadas.

ROMD- O Conselho Deontológico e 

de Disciplina da OMD é o único órgão 

independente da OMD. É um desa-

fio exercer funções exclusivas de tão 

grande relevância para uma profis-

são?  

LFC - Quando qualquer um de nós se dis-

ponibiliza para ocupar um cargo nos ór-

gãos sociais de uma Ordem, deve fazê-lo 

com sentido de missão, de contribuir para 

uma causa comum e honrar a sua função. 

Reconheço que o CDD, sendo o órgão que 

exerce o poder disciplinar, é de capital 

importância na regulação da atividade, 

sendo por isso um desafio permanente e 

exigente.
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Mas ser membro do Conselho Deontoló-

gico e Disciplina dá acesso a outros tipos 

de desafios. Pela razão de estarem duas 

partes em conflito, leva-nos a testemunhar 

na primeira pessoa tudo o que envolve, 

pressiona e condiciona a atividade de um 

médico dentista, desde as condições de tra-

balho, às relações interpessoais, até ao co-

nhecimento dos temperamentos e valores 

que cada médico dentista possui.

Digamos que é uma função que obriga a 

ter que reunir e aplicar muito do “virtuo-

sismo” médico, nomeadamente a compai-

xão, a justiça, a equidade e a coragem, tor-

nando-se, assim, numa grande experiência 

de vida.

Por isso, é preciso mantê-lo independente 

e sem pressão dos outros poderes, executi-

vo e legislativo, para bem da própria ins-

tituição.

ROMD- O acesso à informação por parte 

do doente tem aumentado. Considera 

que este fator tem influência na ativi-

dade disciplinar, no sentido do cresci-

mento do número de participações? 

LFC - Sabe-se que a iliteracia médica leva 

facilmente à aceitação de “curas milagro-

sas”, de “tratamentos pioneiros”, ou da 

simples aceitação como certo o que os mé-

dicos afirmam, sem qualquer tipo de con-

testação.

Para evitar este tipo de passividade por 

parte do doente, sou claramente favorável 

ao esclarecimento e educação dos nossos 

doentes. Se é certo que haverá sempre 

uma assimetria de conhecimentos entre o 

médico e o doente, também é certo que é 

fundamental dotar este último de conheci-

mentos mínimos, de forma a poder partici-

par no processo de tratamento ou mesmo 

de não aceitar certas propostas ou práticas 

de tratamento.

A procura da informação médica na inter-

net tem crescido, mas sabe-se da dificulda-

de de encontrar nela a informação credível 

e compreensível para o caso em concreto, 

cabendo então ao médico dentista forne-

cer toda a informação ao doente, de uma 

forma clara e adaptada ao seu nível de co-

nhecimento, para que este possa então de-

cidir com total liberdade o que pretende 

para a sua saúde e que papel pode desem-

penhar na sua cura.

O que a realidade mostra é que muitas 

reclamações são desprovidas de funda-

mento, enquanto outras não contêm a 

informação certa, completa e necessária. 

Umas são simplesmente desabafos. Outras 

que indiciam uma má prática clínica preci-

sam quase sistematicamente de ser com-

plementadas com informação clínica que 

fundamente a participação. 

ROMD- Podemos conhecer quais as ma-

térias recorrentes que na conduta dos 

médicos dentistas merecem censura ou 

reparo do CDD? 

LFC - Depende das partes que se encontram 

em conflito. Caso se trate de um confli-

to entre dois médicos dentistas, a matéria 

versa fundamentalmente duas questões: a 

questão da divulgação profissional, onde as 

consultas gratuitas, as falsas especialidades 

ou falsos rastreios são os principais temas, 

ou o não cumprimento por parte do diretor 

clínico da deliberação que estipula a neces-

sidade de informar os doentes da nova mo-

rada profissional do médico dentista que o 

atendeu, quando este sai de uma clínica. 

Quando se trata de uma participação feita 

por parte de um doente, as mais usuais inci-

dem sobre a recusa do médico dentista em 

entregar os meios auxiliares de diagnóstico 

ao doente quando solicitado por este e na 

existência de uma possível má prática clíni-

ca. As áreas da ortodontia, cirurgia e pros-

todontia, por se prestarem a tratamentos 

mais onerosos e mais prolongados, são as 

mais visadas. 
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ROMD- A matéria da divulgação da 

atividade profissional, vulgo publici-

dade, tem sido um desafio? 

LFC - Antes de mais, em relação à publi-

cidade, quero relembrar que no ano de 

2005 a Autoridade da Concorrência (AdC) 

aplicou uma coima à OMD pela existência 

de uma tabela de valores com os mínimos 

e máximos, obrigando-a a revogá-la. Nes-

sa altura, a AdC também avisou que qual-

quer tipo de obstaculização à publicidade 

em saúde por parte da OMD seria con-

trário às regras de mercado instituídas, 

ameaçando-a com novas coimas.

Em 2007, o CDD elaborou e aprovou um 

Regulamento Interno, o 115/2007, que 

regula a divulgação profissional, os seus 

princípios gerais pelos quais se deve reger, 

assim como quais os conteúdos admitidos 

e os proibidos.  

Em 2014, dá-se a aprovação do Regula-

mento da ERS sobre publicidade em saúde 

e em 2015 é aprovado o Decreto-Lei n.º 

238 de 14-10-2015 que estabelece o re-

gime jurídico das práticas de publicidade 

em saúde, assim como a Lei 124/2015 que 

aprova os novos Estatutos da OMD. 

Foi, portanto, entre os anos de 2005 a 

2013 que a publicidade proliferou, tor-

nando-a uma prática comum, alimentada 

pelo quase vazio legal vigente e pelo des-

conhecimento geral de quais as regras da 

publicidade por parte dos médicos dentis-

tas e dos detentores das clínicas dentárias. 

A partir de 2013, o Conselho Deontoló-

gico alterou profundamente a sua ação 

perante a divulgação de práticas publici-

tárias desconformes à deontologia profis-

sional, especialmente quando esta vai no 

sentido de desprestigiar e ferir a reputa-

ção da profissão. 

O CDD considerou, também, que seria 

atribuída ao diretor clínico a responsabili-

dade pelo cumprimento das regras relati-

vas à divulgação da atividade profissional, 

uma vez que lhe cabe pugnar pela defe-

sa e cumprimento dos princípios éticos e 

deontológicos da medicina dentária.

Com esta alteração de conduta por parte 

do CDD iniciou-se uma nova etapa, com a 

instauração de procedimentos cautelares 

ou processos disciplinares. 

Portanto, temos um caminho iniciado há 

quatro anos no que diz respeito à matéria 

de publicidade e que, até à presente data, 

resultou na retirada da publicidade efe-

tuada por parte de alguns médicos dentis-

tas, levando ao arquivamento do processo 

e, entre os processos concluídos com apli-

cação de penas disciplinares, foram aplica-

das 23 advertências, 4 censuras e 4 multas.

ROMD- Não tendo a Ordem poder legis-

lativo, se um dia pudesse legislar que 

assuntos colocaria na agenda do dia do 

Parlamento? 

LFC -  Essa pergunta dá azo àquele tipo de res-

posta demagógica. Eu se fosse Governo seria 

muito melhor que o teu e o que eu não con-

seguisse fazer seria culpa do meu antecessor.

Antes de mais quero adiantar que sou favorá-

vel a uma supervisão por parte do Estado em 

áreas sensíveis e de interesse geral, como é o 

caso da saúde, pois não acredito na denomi-

nada autorregulação dos mercados e, se me é 

permitido “legislar”, vou aproveitar esta ver-

dadeira utopia, quanto à medicina dentária 

diz respeito: regular a publicidade em saúde 

no total respeito pelos interesses do doente e 

da dignidade profissional, regular a atividade 

dos planos de saúde e dos seguros no senti-

do da defesa da qualidade dos serviços, criar 

regras de acesso e controlo de qualidade dos 

cursos de medicina dentária, criar a carreira 

profissional dos médicos dentistas no SNS, 

possibilitar o acesso universal da população 

aos cuidados de saúde oral, criando ao mes-

mo tempo um sistema convencionado com as 

instituições privadas de acesso à população 

em geral. Legislar no sentido da maioria do 

capital social das empresas da área da saúde 

serem detidas por médicos, reintroduzir a ta-

bela de nomenclatura com valores mínimos e 

máximos, incluir o Código Deontológico da 

OMD como parte integrante dos Estatutos da 

OMD, dotar as ordens da saúde de um poder 

regulador e deontológico ainda mais forte, 

a par de uma Entidade Reguladora para a 

Saúde, fiscalizadora na defesa do superior 

interesse dos doentes, legislar no sentido da 

salvaguarda da informação clínica dos doen-

tes, criar incentivos para a investigação cientí-

fica e criar programas nacionais de promoção 

para a saúde com o intuito de aumentar os 

níveis de literacia da população.

Sou favorável a uma 
supervisão por parte do 

Estado em áreas sensíveis e de 
interesse geral, como é o caso 

da saúde, pois não acredito na 
denominada autorregulação 

dos mercados
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Sendo a qualidade de vida o novo horizonte de 
expectativa da sociedade, encontra-se, o futuro 
médico dentista, confrontado com exigências 
contraditórias. Por um lado, como atingir essa 
qualidade de vida, se o desemprego é quase 
uma certeza para muitos. Por outro, como 
favorecer a saúde e a qualidade de vida dos 
seus doentes, orientando as suas decisões 
clínicas pelo melhor conhecimento científico, 
se não absorverem o conhecimento adequado 
que fundamente o exercício da prática médica.

Ambas as exigências cursam em paralelo 
e deviam ser motivo de agregação, para 
uma reflexão conjunta, entre os diversos 
intervenientes - Universidades, Estado, Ordem 
dos Médicos Dentistas e Sociedades Científicas 
- constituindo assim uma entidade robusta 
que absorvesse a informação mais relevante, 
compreendendo-a mais profundamente para 
assim responder com mais agilidade.

Tomemos o exemplo do desemprego, 
intimamente ligado ao crescimento, quase 
exponencial, do número de médicos dentistas, 
que leva ao desencantamento e pessimismo 
individual perante a profissão, com efeitos 
devastadores sobre a moral e funcionamento 
da sociedade. Não é difícil imaginar a 
angústia dos colegas que estão anos e anos 
inativos, de estágio em estágio, sem acesso 
pleno à sociedade. Nem podemos deixar que 
este sentimento de fracasso seja remetido 
exclusivamente à responsabilidade individual. 
É, acima de tudo, uma falha em todo o sistema 
que, devidamente comprometido, tem agora a 
responsabilidade da solução.

Numa época marcada pela mediatização 
excessiva, plena de notícias falsas que impedem 
o conhecimento fundamentado e rigoroso 
sobre determinado assunto e que apela à 
promoção iluminada da ignorância, corremos 
o risco de deixar para trás um dos pilares do 
desenvolvimento, que é o conhecimento 
científico. Também o futuro médico dentista, 
se não absorver o conhecimento adequado na 
origem da sua formação que fundamente o 
exercício de qualquer ato terapêutico, não terá 
uma atitude crítica face às muitas solicitações 
de cursos inchadamente vazios de conteúdo 
válido e formações não idóneas, que o levam a 
consumir má informação e mau conhecimento. 

A este respeito, e contrariando esta tendência, 
tem tido a OMD um papel meritório nas 
ações de formação e, principalmente, com 
a implementação das especialidades, onde 
se destaca a ortodontia. Criada em 1999 
e caminhando agora na idade adulta, a 
especialidade de ortodontia, alimentada 
pelas pós-graduações reconhecidas pela OMD 
e que funcionam em ambiente idóneo, é 
o bom exemplo para celebrar a ciência e o 
conhecimento produzido nas universidades e 
aplicado à sociedade, melhorando a qualidade 
de vida dos indivíduos

Mas será apenas a implementação das 
especialidades o impulso necessário para dotar 
o futuro médico dentista de conhecimento 
necessário ao exercício não tutelado da 
profissão? Talvez não. Talvez seja necessário 
recuar no tempo, nem que para tal se rejeite a 
visão da modernidade triunfal onde o futuro é 
sempre pensado como superior ao presente. Os 
atuais planos curriculares das escolas médico-
dentárias, amputados na sua base, em dois 
semestres, pela Declaração de Bolonha - cujos 
decisores, neste ponto, não foram guiados 
nem por Métis e nem por Themis - tendem a 
valorizar a prática em detrimento da formação 
médica básica. Horas e horas de prática são 
necessárias para um ótimo desempenho, mas 
não são o suficiente. A forma como se emprega 
o conhecimento enquanto se pratica é de 
crucial importância, faz a diferença e permite a 
obtenção de melhores resultados.

Enquanto a universidade não for apenas uma 
inspeção técnica, mas sim um lugar onde se 
abra o espírito, apele à compreensão e ao 
pensamento crítico e continue a existir para 
produzir conhecimento, certamente que não 
faltarão razões para ter esperança no futuro 
médico dentista.

Termino o editorial sem por um ponto final, 
deixando a cada um uma perspetiva para 
serem retiradas ilações ou interrogações. 

Francisco do Vale
Médico Dentista, especialista em Ortodontia

Professor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra (FMUC)

Coordenador da Pós-graduação  
de Ortodontia da FMUC
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CASO CLÍNICO

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO 

Trata-se de uma paciente com 37 anos que pretendia melhorar a estética dos seus dentes. Já 
havia sido tratada com restaurações diretas, mas o resultado foi sempre insatisfatório (Fig. 1).

Na análise do sorriso apresentava os seguintes problemas:
1. Dentes superiores escuros e com manchas, principalmente o dente 21. 
2.  Restaurações em compósito com cárie subjacente, com infiltração marginal e discromia.
3. Curvatura da linha incisal invertida 
4. Arcada em forma de “V” numa vista oclusal
5. Corredores vestibulares pouco preenchidos 
6. Mordida cruzada de todos os dentes do 2º quadrante
7. Festonado gengival desalinhado (11, 21, 22 e 23 elevados)

Apresentava também: 
1. Ausência dos dentes 45a1 e 36
2. Migração para distal do 45
3. Mesioinclinação dos 45, 47 e 37
4. Recessão gengival do 31

Após a realização de ortopantomografia, telerradiografia e estudo ortodôntico, foi 
proposta disjunção maxilar cirúrgica e tratamento ortodôntico para descruzamento de 
mordida e restante correção da posição dos dentes, mas a paciente recusou.

Assim sendo, propusemos a alternativa seguinte:
1.  Realização de 10 facetas feldspáticas (EX-3 Kuraray Noritake Dental Inc) de 15 a 25 

com uma forma que permitisse descruzar a mordida, obter guias anteriores e caninas e 
melhorar a estética.

2.  Na mandíbula, eliminar as interferências posteriores dos últimos molares direito e 
esquerdo através de modificação da face oclusal dos mesmos por desgaste e compósito 
direto.

João Desport1, Ana Almeida2, Miguel Fraga3 

1 Médico dentista - FMDUP. Médico-FMUP
2 Médica dentista - FMDUP
3 Médico dentista - CESPU

Follow-up de 6 anos de caso 
de descruzamento de mordida 
com facetas feldspáticas

1 O dente  45 distalizou de forma a deixar um espaço correspondente a um pré-molar (45a) entre o 45 e o 44.

Figura 1

INTRODUÇÃO

Nem sempre o/a paciente aceita a nossa proposta inicial de tratamento. Teremos 
então de sugerir uma alternativa viável, exequível e que seja aprovada pelo 
mesmo/a. É interessante observar o desempenho clínico dessas nossas propostas ao 
longo do tempo.



omd | 36
Formação&Ciência

Complementarmente, propusemos:
1. Branqueamento interno do dente 21.
2.  Restauração do 21 sem recorrer a espigão.
3.  Renovação de quase todas as restaurações em compósito (Point4 Kerr) dos dentes 

superiores.
4. Implante e coroa no 36.
5.  Ponte em compósito (Signum-Heraeus Kulzer) aderido, reforçado com estrutura metálica 

fundida, para substituir o 45a com preparos mínimos dos pilares 44 e 45. 
 
DISCUSSÃO

Embora a proposta inicial ortodôntico-cirúrgica fosse, no nosso entender, a mais indicada 
para tratar o caso, a realidade é que a opção escolhida preencheu satisfatoriamente os 
objetivos iniciais da paciente, fazendo-o de forma mais rápida, menos invasiva e mais 
confortável. No entanto, condicionou a estética final, no sentido em que os dentes 11, 21, 
22 e 23 ficaram com uma proporção altura/largura maior que a ideal, devido à posição 
inicial da gengiva, que se manteve. Só com ortodontia é que se poderia extruir esses dentes 
para melhorar a posição da gengiva. Ora, para corrigir a inversão da curvatura da linha 
incisal dos dentes anteriores e descruzar a mordida anterior era necessário baixar a posição 
do bordo incisal. Só que, com isso, infelizmente, passou a existir a referida discrepância na 
proporção altura/largura dos dentes anteriores. 

O dente 21 apresentava uma grande perda estrutural: tinha uma lesão CL III mesial e 
outra distal para além da cavidade de acesso endodôntico. Estava por isso em alto risco de 
fratura11. Para diminuir esse risco, foi decidido recobrir toda a face palatina com compósito 
direto, como se de uma faceta palatina se tratasse (Fig. 2- outubro 2010).

Figura 2
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Para além disso sabíamos que, segundo Pascal Magne, a colocação de uma faceta vestibular 
feldspática iria recuperar quase totalmente a resistência perdida11. Não se colocou nenhum 
espigão. Pode-se notar nas fotos uma deterioração da interface cerâmica-compósito que 
poderá ser facilmente reparada com aplicação de ácido fluorídrico na cerâmica da interface e 
jateamento do compósito, seguido de adesivo e compósito fotopolimerizável. 
No final do branqueamento interno deste mesmo dente, constatou-se que ele se encontrava 
demasiado claro, porque a paciente ficou 3 meses com o perborato de sódio presente 
na cavidade de acesso, devido a ter sido submetida a cirurgia abdominal e ter ficado por 
isso impedida de vir à consulta retirá-lo no devido tempo. No entanto, a faceta colocada 
mascarou esse indesejado “hiperbranqueamento”.

De assinalar que o desgaste do esmalte vestibular, proximal e incisal dos dentes preparados foi 
quase nulo e a preservação da vitalidade pulpar foi conseguida em todos os dentes (Fig. 3).

Decidiu-se descruzar a mordida e preencher os corredores vestibulares à custa de aderir umas facetas com um volume vestibular e um 
aumento do comprimento dos dentes bastante considerável (Fig. 4).

JUNHO 2016 ABRIL 2011 ABRIL 2011 JUNHO 2016MARÇO 2010 MARÇO 2010

Figura 3 JANEIRO 2011
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Figura 4
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Os tecidos periodontais permaneceram saudáveis (ver Fig. 5) ao longo destes anos, talvez até mais saudáveis 
do que se a paciente tivesse permanecido com o seu esmalte original, já que a cerâmica feldspática retém 
menos placa bacteriana que o próprio esmalte2,10. Contribui também para esta sanidade gengival, o facto de a 
adaptação marginal de uma faceta feldspática ser melhor do que a de outros tipos de restaurações indiretas 
nomeadamente nas coroas tradicionais cimentadas (em vez de aderidas)11. Com a técnica do modelo refratário 
utilizada nestas facetas, consegue-se um “gap” de apenas 40 micra11. Além disso, estas restaurações são 
aderidas ao dente segundo o protocolo recomendado por Pascal Magne, que utiliza compósito micro-híbrido 
fotopolimerizável aquecido em conjunto com adesivo com carga (Optibond FL), em vez de usar cimentos 
resinosos, o que proporciona a preservação da qualidade na transição dente-restauração ao longo do tempo, 
quer a nível estético, quer a nível de rugosidade e de menor desgaste da superfície desse material que 
preenche o referido “gap”4.

Figura 5

MARÇO 2010

ABRIL 2011 JUNHO 2016

ABRIL 2011 JUNHO 2016

MARÇO 2010
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A paciente foi adiando o recobrimento da recessão do 31. 

CONCLUSÃO
Apesar da forma e estrutura das restaurações utilizadas no tratamento deste caso não 
serem as tradicionais, a reabilitação mantem-se estável ao fim destes anos. Pensamos que 
tal facto se ficou a dever ao seguinte:
1. Preservação máxima das estruturas naturais pré-existentes.
2. Colocação de restaurações que, devido aos materiais utilizados e às respetivas técnicas de 
adesão, recuperaram ou preservaram a resistência dos dentes.
3. Equilíbrio oclusal.

Figura 6 
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VENCEDOR DA MELHOR COMUNICAÇÃO ORAL 
DE REVISÃO NO XXV CONGRESSO DA OMD

RESUMO: Células estaminais são células 
indiferenciadas capazes de proliferação 
continuada e diferenciação numa grande 
variedade de tecidos quando expostas a 
determinados ambientes e estímulos. No 
adulto estas células podem ser isoladas 
de diferentes fontes, tais como a medula 
óssea, o sangue periférico ou o tecido 
adiposo. No entanto,  as células estaminais 
de origem dentária representam uma boa 
alternativa a outras fontes uma vez que 
são mais fáceis de isolar do que as prove-
nientes da medula óssea e mantêm cara-
terísticas semelhantes como a capacidade 
de diferenciação em vários tipos de células 
especializadas.

OBJETIVO: Realizar uma revisão da lite-
ratura atual referente à caraterização e 
aplicação clínica das células estaminais de 
origem dentária, com especial enfoque na 
área endodontia regenerativa.

MATERIAL E MÉTODOS: Revisão da litera-
tura efetuada com recurso à base de dados 
PubMed usando a combinação dos termos 
MESH “stem cells” e “regenerative endo-
dontics” com conetor booleano “AND”, 
tendo sido selecionados 14 estudos rele-
vantes, complementados com 4 referências 
cruzadas, num total de 18 fontes biblio-
gráficas.

INTRODUÇÃO: As células estaminais (SCs) 
são células que apresentam elevado po-
tencial de proliferação e autorrenovação a 
longo prazo e capacidade de diferenciação 
em vários tipos de linhas celulares especiali-
zadas1,2,3,4,5,6,7. Assim, é notável a sua im-
portância na manutenção da homeostasia 
e reparação dos tecidos ao longo da vida 
de um organismo. Como tal, têm sido alvo 
de particular interesse para investigadores 
e clínicos em geral, como uma forma de 
regenerar tecidos danificados e melhorar 
prognósticos de algumas patologias. Neste 

Joana Freitas, Diana Sequeira, João Martins, 
Paulo J Palma, João Miguel Santos

Área de Medicina Dentária, Faculdade de 
Medicina, Universidade de Coimbra

Células estaminais de origem 
dentária: caracterização e 
futuras aplicações em endodontia 
regenerativa

contexto, muitos estudos têm sido realizados 
para identificar e isolar SCs e compreender os 
seus aspetos biológicos.

As SCs mantêm-se normalmente num es-
tado quiescente até serem estimuladas por 
sinais ativados por dano ou remodelação dos 
tecidos.2 Estas células podem ser isoladas 
nos estádios iniciais da embriogénese (SCs 
embrionárias) ou em tecidos pós-natais (SCs 
adultas). 3,5

As SCs embrionárias são células indiferencia-
das, isoladas durante as fases mais precoces 
de desenvolvimento, apresentando-se como 
praticamente totipotentes, podendo dar 
origem a tecidos das três camadas germina-
tivas embrionárias (endoderme, mesoderme 
e ectoderme). Embora apresentem proprie-
dades particulares como a capacidade de se 
diferenciarem em centenas de outros tipos 
de células, os aspetos bioéticos envolvidos no 
seu estudo, nomeadamente na sua colheita a 
partir de embriões humanos, têm sido fatores 
limitativos no avanço da investigação deste 
campo.3 Outras desvantagens inerentes às 
SCs embrionárias são o fato de apresentarem 
alguma instabilidade genética, a obrigato-
riedade de transplantação para hospedeiros 
imunocomprometidos, o risco de formação de 
teratocarcinomas e a sua fácil contaminação 
em cultura in vitro.1

As SCs adultas, também designadas por 
somáticas, estão presentes em tecidos 
adultos especializados, tais como a medula 
óssea, pele e gordura. Nestes nichos, são 
responsáveis pela renovação das populações 
de células e pela manutenção da homeostasia 
tecidular. As SCs adultas podem ser obtidas a 
partir de fontes menos questionáveis no que 
respeita à bioética, no entanto apresentam 
algumas limitações comparativamente 
com SCs embrionárias, como o fato de 
se encontrarem em número reduzido nos 
tecidos, apresentarem maiores dificuldades 
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de isolamento1, possuírem um tempo 
de vida mais limitado e menor potencial 
de diferenciação. A fim de ultrapassar 
esta limitação, as SCs adultas podem ser 
reprogramadas pela inserção de genes 
associados, formando SCs pluripotentes 
induzidas (iPSCs).3

As SCs mesenquimatosas (MSCs), obtidas a 
partir de medula óssea, têm sido amplamente 
estudadas sendo, inicialmente descritas como 
aderentes e clonogénicas. Diversos estudos 
foram executados para identificação de outras 
fontes e potencial de diferenciação das MSCs, 
com a finalidade de as utilizar em procedi-
mentos regenerativos.3

Devido à variedade de protocolos utilizados 
para isolar e caracterizar MSCs, o Mesen-
chymal and Tissue Stem Cell Committee of the 
International Society for Cellular Therapy pro-
pôs critérios mínimos para definir MSCs de me-
dula óssea (BMMSC) e outros tipos de MSCs 
in vitro. Assim, de forma a poderem ser distin-
guidas de outras células, as MSCs devem ser 
aderentes ao plástico em condições de cultura 
padrão, apresentar um conjunto expresso de 
diferenciação positiva para os CD105, CD73 e 
CD90, e serem negativas para os CD45, CD34 
e para as moléculas de superfície dos leucóci-
tos antígeno-DR humanos (HLA-DR). Devem 
apresentar ainda capacidade de diferenciação 
em osteoblastos, condrócitos e adipócitos8 em 
condições in vitro.3 
 
As fontes de MSCs estão presentes não só 
em tecidos fetais, mas também em muitos 
tecidos adultos, nos quais se incluem os 
tecidos dentários (TDSCs – Tooth Derived 
Stem Cells).

CLASSIFICAÇÃO DAS CÉLULAS ESTAMINAIS DE ACORDO COM A SUA PLASTICIDADE

TOTIPOTENTE  Células estaminais capazes de se diferenciar em Ectoderme, Mesoderme, Endoderme e em tecidos extra-embrionários 
(ex. Zigoto)

PLURIPOTENTE  Células estaminais capazes de se diferenciar em todas as células do corpo exceto tecidos extra-embrionários (ex. Células 
estaminais embrionárias e células estaminais pluripotentes induzidas)

MULTIPOTENTE  Células estaminais cuja capacidade de diferenciação está limitada a algumas linhagens celulares, geralmente do folheto 
embrionário de onde derivam (ex. Células Estaminais Mesenquimatosas)

Tabela 1 - Classificação das células estaminais de acordo com a sua plasticidade. 
Adaptado de: Saito M.T., Silvério K. G., Casati M. Z., Sallum E. A., Nociti F. H. (2015) Tooth-derived stem cells: Update and perspectives. World 
Journal of Stem Cells. 7: 399-407

Fig. 1
Origem das Células Estaminais de Origem Dentária. 
Adaptado de: Diogenes, A.; Henry, M.A; Teixeira, F.B.; Hargreaves, K.M. (2013) An update on clinical 
regenerative endodontics. Endodontic Topics, 28: 2–23

Neste contexto, os tecidos dentários têm 
sido investigados como nichos de MSCs, 
uma vez que representam uma fonte aces-
sível, com morbilidade limitada e sem riscos 
adicionais para o dador.5 No entanto, apre-
sentam como limitação major o facto de 
se encontrarem em número reduzido. Mais 
estudos são necessários acerca da sua viabi-
lidade e das suas propriedades em processos 
regenerativos.

As células estaminais de origem dentária já 
identificadas são: células estaminais da pol-
pa dentária de dentes permanentes (DPSC), 
células estaminais da polpa dentária de den-
tes decíduos humanos esfoliados (SHEDs), 
células estaminais da papila apical (SCAP), 
células estaminais do folículo dentário (DFP-
Cs) e células estaminais do ligamento perio-
dontal de dentes permanentes (PDLSCs) e 
decíduos (DePDL) (Fig.1).3,1

Células Estaminais da Polpa Dentária (DPSCs)
As DPSCs foram as primeiras TDSCs isoladas 
e caraterizadas em 2000.3,8,9,10,11 Consistem 
numa população heterogénea de células esta-
minais presentes no tecido pulpar dos dentes 
permanentes1. 

Obtidas preferencialmente a partir da polpa 
de terceiros molares permanentes5, estas 
células apresentam uma grande capacidade 
de adesão e proliferação quando colocadas 
em matrizes apropriadas, quer in vitro quer in 
vivo.1,5 Alguns estudos relatam maior capaci-
dade proliferativa do que as BMMSC3,10, ao 
passo que outros consideram-na semelhante1. 
Apresentam ainda capacidade de formar 
depósitos minerais in vitro, ainda que em 
quantidades reduzidas em comparação com 
as BMMSCs.3 
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As DPSC são capazes de se diferenciar em 
células da linha osteogénica, condrogénica, 
adipogénica, miogénica e neurogénica (Ta-
bela 2).1,10 Quando transplantadas in vivo, 
bem como in vitro, alguns clones DPSC 
diferenciam-se em linhagens de odontoblas-
tos6, formando um complexo pulpo-den-
tinário-like11, constituído por uma matriz 
mineralizada adjacente a uma camada de 
odontoblastos, similar ao do complexo pul-
po-dentinário de dentes humanos normais. 

As DPSCs são também capazes de formar 
tecido semelhante à polpa dentária quando 
transplantadas para canais radiculares.1

Quando sujeitas a agressões, as DPSCs são 
estimuladas a aumentar a sua capacidade de 
proliferação e diferenciação, estando assim 
fortemente envolvidas no processo de for-
mação da dentina reparadora/terciária.1 

Células Estaminais de Dentes Decíduos 
(SHED)
As SHED são células estaminais isoladas a 
partir da polpa remanescente de dentes 
decíduos.6 Este tipo de TDSCs apresenta-se 
promissor pela sua fácil obtenção e estado 
precoce de diferenciação. De notar que as 
SHEDs apresentam capacidade de diferencia-
ção num maior número de linhas celulares 
do que a maioria das DPSCs11 por serem 
consideradas mais imaturas.1,5 Mostram tam-
bém maior capacidade proliferativa do que 
as BMMSC10 e as DPSC9, e maior capacidade 
para a diferenciação osteogénica e adipo-
génica que as DPSC in vitro.3,5 Apresentam 
maior capacidade para induzir formação de 
tecido ósseo in vivo. De acordo com algu-
mas investigações, não se podem diferenciar 
diretamente em osteoblastos mas induzem 
nova formação óssea através da formação 
de um modelo de osteoindução3. 

A utilização de células estaminais multipo-
tentes colhidas a partir de dentes decíduos 
apresentam vantagens significativas na me-
dida em que podem ser facilmente isoladas 
de forma não invasiva conservando a sua 
potencialidade após expansão in vitro.4 Os 
dentes decíduos podem então representar 
um recurso ideal de SCs para reparação/
regeneração de tecidos dentários, na rege-
neração óssea e cartilagínea, e, possivel-
mente na regeneração de células do tecido 
nervoso.4

Tanto as SHEDs como as DPSCs, quando 
expostas a factores pró-angiogénicos como 
o VEGF podem dar origem à formação de 
vasos sanguíneos, o que representa uma 
importante caraterística a ter em conta nos 
processos de revascularização pulpar.1

desenvolvimento com linhagens fibroblásticas, 
osteoblásticas e cementoblásticas. Dentro 
destes subconjuntos, supunha-se que as 
MSCs estariam presentes no ligamento perio-
dontal, o que foi confirmado em 20043,9. As 
PDLSCs são mais proliferativas, clonogénicas 
e apresentam maior longevidade do que as 
BMMSCs. Têm capacidade de diferenciação 
em adipócitos, fibroblastos, osteoblastos 
e cementoblastos (Tabela 2).7,10 Embora as 
PDLSCs sejam capazes de formar tecido mi-
neralizado in vitro, quando a diferenciação 
osteoblástica/cementoblastica é induzida, eles 
formam menos nódulos mineralizados do que 
BMMSC. Além disso, quando transplantadas 
em ratinhos imunocomprometidos, alguns 
clones de PDLSCs formaram estruturas de 
ligamento periodontal in vivo.3 

De notar que estas células apresentam níveis 
altos de Scleraxis6 (fator de transcrição espe-
cífico do tendão), sendo as únicas TDSCs que 
apresentam este fator e, por isso, funciona 
como um marcador específico na sua identi-
ficação.

Células Estaminais do Ligamento Perio-
dontal de Dentes Decíduos (DePDL)
Em 2010, foram isolados DePDL a partir do 
ligamento periodontal de dentes decíduos 
e em comparação com os seus homólogos 
permanentes são células com maior capaci-
dade proliferativa. Observou-se que embora 
DePDL e PDSLCs tenham a capacidade de se 
diferenciar em adipócitos-like e osteoblastos-
-like in vitro, as DePDL mostram um potencial 
mais elevado para diferenciação adipogénica 
enquanto as PDLSCs têm um maior potencial 
para diferenciação osteogénica.3

Células Estaminais Pluripotentes Induzi-
das (iPSCs)
As células estaminais pluripotentes induzidas 
(iPSCs) são células estaminais geradas a partir 
de células somáticas adultas através de um 
processo de reprogramação celular.5,12 
Este processo teve lugar pela primeira vez 
em 200612 e desde então o interesse neste 
tipo de células tem vindo a aumentar conti-
nuamente uma vez que permite a criação de 
células estaminais adultas pluripotentes sem a 
necessidade de adquirir células pluripotentes 
de embriões e eliminando as questões bioéti-
cas que isso acarreta.5

Uma vez que as iPSCs são geradas a partir de 
tecidos adultos, os tecidos dentários apresentam 
uma fonte promissora de iPSCs dada a sua fácil 
acessibilidade e recolha. Estas células podem 
ser utilizadas ao nível da medicina dentária na 
regeneração de tecidos periodontais e no de-
senvolvimento e regeneração dentário.

Células Estaminias da Papila Apical (SCAP)
A papila apical é o tecido localizado no ápice 
radicular de dentes com rizogénese incom-
pleta (Fig. 2). As SCAPs são células isoladas 
a partir deste tecido7,11 que apresentam ca-
racterísticas de MSCs6,10. Estas células podem 
originar células neuronais, odontoblastos, 
osteoblastos5, condroblastos e adipócitos, 
quando cultivadas sob condições adequadas.3 
Contrariamente a outras MSCs, as SCAPs 
apresentam atividade telomerásica positiva, 
característica de células embrionárias que 
indica o carácter imaturo e capacidade proli-
ferativa destas células.6 Além disso, realça-se 
o facto de tecidos em desenvolvimento pode-
rem conter SCs distintas de tecidos maduros. 
As SCAPs apresentam também a capacidade 
de formar um complexo pulpo-dentinário. De 
referir que estas células aparentam constituir 
a principal fonte de odontoblastos primá-
rios, implicados no processo de formação da 
dentina radicular6, ao passo que as DPSCs 
constituem uma fonte de odontoblastos se-
cundários, envolvidos na formação de dentina 
reparadora.1

Células Estaminais do Folículo Dentário 
(DFSCs) 
Células derivadas do tecido do folículo dentá-
rio que é um tecido conjuntivo laxo constituído 
por uma condensação de células ectomesen-
quimatosas que rodeia o gérmen dentário em 
estádios iniciais de formação do dente e que 
contém células que formam os três tecidos que 
constituem o periodonto: ligamento periodon-
tal, cemento e osso alveolar.3,7 Assim sendo, 
apresenta grande potencialidade na regene-
ração óssea e periodontal. As DFSCs possuem 
capacidade de diferenciação em osteoblastos, 
cementoblastos, adipócitos e algumas células 
neurais10 (Tabela 2). Apresentam maior taxa de 
proliferação comparativamente com as DPSC 
e SCAP, e maior potencial do que SCAP para 
formar nódulos mineralizados in vitro.3 De no-
tar que estas células apresentam características 
semelhantes às PDLSCs in vivo.1

Células Estaminais do Ligamento Perio-
dontal (PDLSCs) 
O ligamento periodontal é constituído por 
uma população de células heterogénea, com 
subconjuntos celulares em vários estádios de 

Fig.2 - Papilas apicais nos ápices de um dente com 
rizogénese incompleta (esquerda) e separadas dos 
mesmos (direita).



omd | 44
Formação&Ciência

TDSCS LOCALIZAÇÃO MARCADORES DE EXPRESSÃO CAPACIDADE DE DIFERENCIAÇÃO

  Positivos Negativos In vitro In vivo

CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS ESTAMINAIS DE ORIGEM DENTÁRIA

DPSCs Polpa de dentes permanente CD29, CD44, CD73, CD90, CD14 Osteoblastos, adipócitos,  Estruturas Dentina-like

  CD105, CD146, STRO-1,  CD34 condrócitos, hepatócitos, 

  Oct-3/4, Sox-2, nanog CD45 células neurais.  

SHEDs Polpa de dentes decíduo CD29, CD105, CD146, STRO-1 CD31,  Osteoblastos, odontoblastos Formação de dentina, I nduzem

   CD34 adipócitos, células neurais. a formação óssea nas células

SCAPs Papila apical de dentes  CD24, CD29, CD31, CD44 CD14 Osteoblastos, adipócitos,  Tecido Dentina-like

 em desenvolvimento CD73, CD90, CD105, CD106, CD18 condrócitos, hepatócitos, 

   CD146, CD166, STRO-1, Oct-3/4,  CD34 células neurais.

  Sox-2, nanog, survivin CD45, 

   CD150

DFSCs Folículo dentário de dentes  CD29, CD44, CD73, CD90 CD14 Osteoblastos, adipócitos,  Tecido Ósseo/Cemento-like

 em desenvolvimento CD105, nestin CD31,  condrócitos, hepatócitos,

   CD34 células neurais

   CD45

   CD117

PDLSCs Ligamento periodontal de  CD44, CD90, CD105, CD166 CD14 Osteoblastos/cementoblastos,  Tecido do Ligamento 

 dentes permanentes CD146, STRO-1, Oct-3/4,  CD34 adipócitos, células neurais. Periodontal/

  Sox-2, nanog, nestin CD45   Cemento-like

DePDL Ligamento periodontal  CD105, CD166, STRO-1, Oct-4 CD34 Osteoblastos, adipócitos.

 de dentes decíduos  CD45

Tabela 2: Caraterização das Células Estaminais de Origem Dentária. Adaptado de: Saito M.T., Silvério K. G., Casati M. Z., Sallum E. A., Nociti F. H. (2015) 
Tooth-derived stem cells: Update and perspectives. World Journal of Stem Cells. 7: 399-407 

ENDODONTIA REGENERATIVA E ENGE-
NHARIA DE TECIDOS

A polpa dentária é frequentemente lesada 
por infeções de origem bacteriana, trauma 
dentário ou procedimentos iatrogénicos. O 
tratamento endodôntico (TE) de eleição em 
casos de polpa infetada ou necrosada nos 
dentes com formação radicular completa 
consiste na extirpação da polpa lesada e 
no preenchimento do sistema de canais 
com um material sintético biocompatível.5 
Apesar da sua eficácia clínica no controlo 
da infeção e eliminação dos sintomas o TE 
apenas tem como objetivo o selamento do 
espaço canalar sem ter em conta o restabe-
lecimento da função original.5 Assim sendo, 
inúmeras complicações, tais como, fraturas 
dentárias e infeções repetidas podem ocor-
rer mais frequentemente em dentes com 
TE devido à sua perda de função sensorial 
e consequente falta de mecanismos de 
defesa natural.5 Alguns TE alternativos, tais 

Utilização de TDSCs em Procedimen-
tos Endodônticos Regenerativos

Os componentes básicos de engenharia 
de tecidos envolvem uma tríade rege-
nerativa constituída por três elementos 
básicos interativos: matrizes, moléculas 
sinalizadoras e células estaminais, que 
desempenham um papel fundamen-
tal no processo de regeneração.3,13,14 

As matrizes servem como um modelo 
tridimensional capaz de guiar e apoiar 
a formação do tecido a regenerar9,15; 
fatores de crescimento, que reforçam 
esta atividade celular induzindo as 
células a migrar, proliferar e se dife-
renciarem3,15; e células capazes de uma 
resposta eficaz que proporcionam a 
síntese do tecido de regeneração.1 Na 
área da Endodontia, a engenharia de 
tecidos divide-se em dois principais pro-
cedimentos, sendo eles o cell homing e 
o cell transplantation.

como a apexificação, têm demonstrado eficácia 
no processo de promoção da dentinogénese e 
encerramento apical, especialmente em casos 
de dentes imaturos, em que a rizogénese se 
encontra ainda incompleta. Contudo, este tipo 
de tratamento não permite um contínuo desen-
volvimento da raiz e tem como desvantagem a 
necessidade de cooperação do paciente e ser 
um processo moroso.5

A endodontia regenerativa providencia a con-
versão de dentes não vitais em vitais e o seu 
foco é a substituição da polpa lesada por tecido 
pulpar funcional.13 A engenharia de tecidos é 
uma área de investigação multidisciplinar com 
objetivo principal de restaurar, manter e regene-
rar tecidos danificados3 com substitutos biológi-
cos criados em laboratório. Esta área, no âmbito 
da endodontia regenerativa, proporciona-nos 
uma panóplia de novas perspetivas acerca da 
revitalização de tecido pulpo-dentinário lesado 
usando abordagens biológicas que vão mais 
além dos tratamentos tradicionais. 
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Cell homing vs Cell transplantation

O cell homing trata-se de um método de 
base cell-free de regeneração do complexo 
pulpo-dentinário, que induz o recrutamento 
de MSCs endógenas residentes para o local 
de regeneração do tecido. Assim, as aborda-
gens cell homing dispensam o transplante de 
MSCs, o que facilita o processo de regenera-
ção do complexo pulpo-dentinário.16

Alguns estudos pré-clínicos demonstraram já 
resultados promissores no que toca à aquisi-
ção celular no espaço canalar radicular aquan-
do do seu preenchimento com matrizes e 
fatores de crescimento. Contudo este método 
carece ainda de mais investigação referente 
à regeneração do complexo pulpo-dentinário 
in vivo.16

O método cell homing apresenta grandes van-
tagens relativamente ao cell transplantation 
como menor custo e maior facilidade técnica. 
Contudo, a baixa densidade de SCs adquiri-
das através do cell homing e o seu limitado 
potencial regenerativo implicam algumas 
dificuldades na regeneração de grandes áreas 
de tecido danificado.1

Já o procedimento de cell transplantation 
consiste numa abordagem cell based de rege-
neração do complexo pulpo-dentinário.16

Este mecanismo implica a colocação de SCs 
autólogas ou alogénicas diretamente no sis-
tema de canais radiculares16. Trata-se, como 
já foi referido de um procedimento mais 
dispendioso que o cell homing e que poderá 
implicar a necessidade de suprimir a resposta 
imune do indivíduo de modo o transplante 
não seja rejeitado pelo organismo, quando se 
tratam de SCs alogénicas.

Fig. 3
Procedimento de Regeneração Pulpar Cell Free
Adaptado de: Albuquerque, M.T.P.; Valera, M.C.; Nakashima, M.; Nör, J.E.; BottinoM.C. (2014). 
Tissue-engineering-based Strategies for Regenerative Endodontics. Journal of Dental Research. 
93(12):1222-1231

CONCLUSÃO: A engenharia de te-
cidos da polpa dentária é um campo 
promissor que pode potencialmente 
ter um grande impacto sobre a saúde 
oral. No entanto, o recurso real de ele-
mentos necessários para o isolamento 
e tratamento das células estaminais e 
características de uma matriz ideal ain-
da não estão claros. A criação bancos 
de TDSCs representa assim uma pos-
sível fonte continuamente disponível 
de células estaminais, uma vez que 
estas podem ser eficazmente criopre-
servadas com excelente viabilidade e 
função após serem descongeladas.

 
Assim, esta área carece de mais inves-
tigação para que possa ser cada vez 
mais aplicada em procedimentos de 
medicina regenerativa. Em medicina 
dentária, particularmente na área da 
endodontia, o uso de células esta-
minais é promissor no que respeita a 
processos de reparação/regeneração 
do complexo pulpo-dentinário, com 
o restabelecimento da integridade do 
órgão dentário.

 
Futuramente para uma aplicação 
segura e eficaz destas células no 
tratamento de patologias é necessário 
desenvolver técnicas de expansão 
celular eficientes e reprodutíveis. Há 
também a necessidade de caraterizar 
imunologicamente e em termos de es-
taminalidade e diferenciação estas cé-
lulas. O estabelecimento de protocolos 
e guidelines que orientem o clínico 
podem representar uma mais-valia 
na uniformização da metodologia em 
aplicações terapêuticas celulares.

Até à data foram estabelecidos dois métodos 
principais para a regeneração do complexo pul-
po-dentinário através de cell transplantation:

1.  Implantação direta de células isoladas com 
ou sem matrizes biodegradáveis 

2.  Implantação de tecidos pré-fabricados 
compostos por células cultivadas in vitro e 
matrizes colocadas numa localização anató-
mica alvo5

Aquando da adoção de citoterapia para 
regeneração de tecidos pulpo-dentinários, a 
procura de uma fonte de células estaminais 
prontamente disponível é da mais alta impor-
tância. Como tal, e uma vez que as células 
estaminais mesenquimatosas do tecido pul-
par têm de ser processadas previamente à 
sua utilização num procedimento transplan-
tar, existe a necessidade da criação de ban-
cos de células estaminais dentárias13. Antes 
do estabelecimento de um sistema de banco 
de células estaminais dentárias, o estado e 
qualidade das células preservadas deverá ser 
avaliado e monitorizado de forma a quem 
não hajam variações que venham a influen-
ciar o resultado final da terapêutica.5

Condições necessárias para a regenera-
ção do complexo pulpo-dentinário

Os requisitos críticos para sucesso da regene-
ração do complexo pulpo-dentinário não se 
limitam à morfogénese dos tecidos do tipo 
dentina/polpa, mas deve também ser acom-
panhada com angiogénese e neurogénese. 
Atualmente, as estratégias potenciais dedica-
das a otimizar a regeneração dentina / polpa 
mediada por células estaminais são focadas 
em dois objetivos principais: a indução de 
angiogénese e a promoção da mineralização 
do tecido.5
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Curso para assistente dentário
Curso de higiene e segurança, 
esterilização e desinfeção de materiais 
e equipamento. Gestão de resíduos, 
rotinas de manutenção dos materiais e 
equipamentos
20 de Maio de  2017 – Hotel Príncipe 
Perfeito - Viseu

Curso modular de endodontia
3º Módulo – Obturação em endodontia
22 de Maio de  2017 - Crowne Plaza 
Porto – Porto 

Curso modular de implantologia
3º Módulo – Abordagem da zona 
estética no tratamento com implantes: 
da cirurgia à prótese
22 de Maio  de 2017– Hotel Vip 
Executive Villa Rica – Lisboa

Curso Conselho Deontológico e de 
Disciplina
Ética e Deontologia - Discussão de 
casos reais
2 de Junho de 2017– Hotel de 
Guimarães Business & Spa – Guimarães

Curso prático | Hands-on | 
Endodontia
3 de Junho de 2017 - Crowne Plaza 
Porto – Porto

Curso prático | Hands-on | 
Implantologia
3 de Junho de 2017– Hotel Vip 
Executive Villa Rica – Lisboa

Curso de fim de dia 
8º Curso – Adesão e cimentos na 
restauração direta e prótese fixa
5 de Junho de 2017 - Crowne Plaza 
Porto – Porto

Curso hands-on CAD/CAM
Integração radiológica 3D com 
impressão digital para cirurgia com 

Calendário de Eventos Científicos
FORMAÇÃO CONTÍNUA OMD

CAD/CAM
17 de Junho de 2017– Tryp Coimbra – 
Coimbra

Curso de fim de dia 
9º Curso – Retenções intrarradiculares: 
quais, quando e porquê?
19 de Junho de 2017– Tryp Coimbra – 
Coimbra

Curso de fim de dia 
10º Curso – Ortodontia e DTM
3 de julho de 2017 – Vip Executive Villa 
Rica – Lisboa

Curso Para Assistente Dentário 
Curso de dentisteria, endodontia, 
e odontopediatria para assistente 
dentário
15 de julho de 2017 – Novotel Setúbal 
- Setúbal

Curso de fim de dia 
11º Curso – Restaurações cerâmicas 
aderidas no setor anterior…opções!
17 de julho de 2017 – Hotel Lusitânia – 
Guarda

Curso Hands-On CAD CAM
Introdução ao CAD/CAM em 
restaurações unitárias anteriores 
aderidas
9 de setembro de 2017 – Lisboa -  Vip 
Executive Villa Rica – Lisboa

Curso de fim de dia 
12º Curso – correção de defeitos 
mucogengivais peri-Implantares
11 de setembro de 2017 – Hotel 
Principe Perfeito – Viseu

Curso para assistente dentário 
Curso de Prótese Parcial Removível 
e Fixa para Assistente Dentário
23 de setembro de 2017 – Espaço Físico 
OMD

Curso de fim de dia 
13º Curso – Resolução de complicações 
de endodontia
25 de setembro de 2017 – Hotel Eva – 
Faro

Curso de Introdução à Atividade 
Profissional 
3 de outubro de 2017 – Hotel Crowne 
Plaza Porto - Porto

Curso SBV/DAE – Cruz Vermelha 
Portuguesa
7 de outubro de 2017 – RA Madeira 
Funchal

Curso de Introdução à Atividade 
Profissional 
9 de outubro de 2017 – Hotéis Real 
Lisboa  - Lisboa

Curso para assistente dentário 
Curso de ortodontia e implantologia 
para assistente dentário
14 de outubro de 2017 – RA Açores – 
Ponta Delgada

Curso de fim de dia
14º Curso – Elevação do seio Maxilar: 
indicações e técnicas
16 de outubro de 2017 – Hotel dos 
Templários - Tomar

Cursos teóricos RA Açores
Cirurgia oral
21 outubro de 2017 – Angra do 
Heroísmo – Espaço Físico da OMD

Curso SBV/DAE – Cruz Vermelha 
Portuguesa
21 de outubro de 2017 – RA Açores 
Ponta Delgada

26º Congresso da OMD
16, 17 e 18 de 20017 – Meo Arena - 
Lisboa

1º SEMESTRE
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“O futuro do financiamento da saúde em Portu-

gal” foi o mote para o arranque da discussão pú-

blica sobre a criação de uma Lei de Programação 

da Saúde. Na Fundação Calouste Gulbenkian, em 

Lisboa, as ordens dos Biólogos, Enfermeiros, Far-

macêuticos, Médicos, Médicos Dentistas, Médicos 

Veterinários, Nutricionistas e Psicólogos defende-

ram um orçamento plurianual e pediram uma lei 

que confira maior estabilidade e uma programa-

ção dos meios necessários para o setor. 

Ao lançar o debate sobre esta matéria, as oito 

associações públicas profissionais pretendem que 

a saúde tenha verbas consignadas através dos 

impostos, à semelhança do que se verifica no se-

tor militar ou na segurança social. A meta passa 

por alcançar um “investimento sustentado”, que 

garanta a manutenção de todo o sistema e não 

apenas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), con-

forme adianta o presidente do Conselho Nacional 

das Ordens Profissionais (CNOP), Orlando Montei-

ro da Silva. Enquanto bastonário da Ordem dos 

Encontro das ordens profissionais da saúde

OMD propõe seguro estatal 
para a saúde oral

Médicos Dentistas, o responsável não esquece que 

essa programação orçamental deverá contemplar 

o acesso generalizado da população aos cuidados 

de medicina dentária. 

Orlando Monteiro da Silva defende assim a cria-

ção de um seguro estatal para saúde oral. “Um 

mecanismo do tipo do da ADSE (subsistema de 

saúde dos funcionários públicos), que aproveite 

a rede de mais de seis mil clínicas e consultórios 

de medicina dentária distribuídos por todo o 

país”, explica. Na sua opinião, a medida permi-

tiria alargar o acesso da população a estes cui-

dados e, a longo prazo, melhorar a saúde oral e 

evitar complicações que, no futuro, terão mais 

custos. 

Esta proposta é aliás uma das possíveis soluções 

apresentadas pelos especialistas em economia e 

gestão da saúde Alexandre Lourenço e Pedro Pita 

Barros, que no ano passado realizaram o estudo 

“Cuidados de Saúde Oral – Universalização”, a 

Ao fundo, mesa do painel “Programação do investimento público - que experiências?”. Da esquerda para a direita, José Carlos Lopes Martins, Pedro Ferreira, 
Dulce Salzedas (jornalista SIC, moderadora), Fernando Melo Gomes e Guilherme d’Oliveira Martins
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pedido da OMD. O documento apresenta vários 

cenários para aumentar o acesso dos portugueses 

à medicina dentária. Entre eles está a criação de 

um seguro público para a saúde oral. Para a sua 

execução, o Estado precisaria de 280 milhões de 

euros anuais para aplicar esta solução, em regime 

de convenção com consultórios privados. Este va-

lor permitiria realizar cerca de 90% dos cuidados 

prestados, nomeadamente os tratamentos mais 

frequentes, como extrações, desvitalizações ou 

limpezas.

O bastonário da OMD recorda que o “SNS desde 

sempre excluiu no essencial o acesso a cuidados 

básicos e à medicina dentária” e sugere o alarga-

mento do programa de saúde oral, que através 

dos cheques-dentista tem permitido acesso de grá-

vidas, idosos, crianças da escola pública e doentes 

com VIH/Sida a tratamentos. Por outro lado, pro-

põe organizar uma rede de serviços de medicina 

dentária nos cuidados de saúde primários e nos 

hospitais do SNS.

PROGRAMAR O INVESTIMENTO
Em declarações à comunicação social, o presidente 

do CNOP explicou que o que se pretende é que, 

“através de um mecanismo como uma lei de pro-

gramação, haja ciclos de financiamento alargados 

que assegurem que não acontecem altos e baixos 

no financiamento, que coloquem em causa a efi-

ciência de todo o sistema de saúde e do Serviço 

Nacional de Saúde”. Orlando Monteiro da Silva 

realçou o subfinanciamento crónico que se veri-

fica nesta área e que se estima que seja na ordem 

de 1,2 mil milhões de euros. 

O ministro da Saúde, que também participou no 

debate, no passado dia 4 de março, explicou que 

o Governo está a liderar a “maior vaga de inves-

timento público”. Na sua intervenção, Adalberto 

Campos Fernandes enumerou as reformas que já 

foram realizadas no primeiro ano de mandato e 

destacou que “66% das iniciativas previstas estão 

no terreno ou concretizadas ou lançadas”. Porém, 

alertou que “o país nunca terá recursos infinitos”. 

Por fim, anunciou uma reforma nos cuidados pri-

mários e assumiu o compromisso de que a região 

de Lisboa vai deixar de ter centros de saúde em 

prédios de habitação.

Em declarações aos jornalistas, Adalberto Campos 

Fernandes afirmou que era “desejável e útil” que 

o SNS tivesse um orçamento plurianual, com mais 

verbas consignadas e explicou que o Governo to-

mou medidas nesse sentido, através do imposto 

sobre as bebidas açucaradas. Porém, recordou que 

“o mais importante é haver continuidade nas po-

líticas”. 

O debate dividiu-se em dois painéis: “Programa-

ção do investimento público - que experiências?” 

e “Lei de programação na saúde em Portugal - que 

futuro?”. O primeiro, moderado pela jornalista da 

SIC, Dulce Salzedas, juntou figuras de várias áreas: 

o presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, 

Guilherme d’Oliveira Martins, o economista do 

Observatório Português dos Sistemas de Saúde, 

Pedro Ferreira, o ex-Chefe do Estado-Maior da 

Armada, almirante Fernando de Melo Gomes e o 

membro da direção do Health Cluster Portugal, 

José Carlos Lopes Martins. 

Na sessão de encerramento, o presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) 
e bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, com o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa

Mesa do painel “Lei de programação na saúde em Portugal - que futuro?”. Da esquerda para a 
direita, Moisés Ferreira (BE), Marco António (PSD), José Manuel Silva (ex-bastonário da Ordem dos 
Médicos, moderador), José Miguel Boquinhas (PS), Artur Lima (CDS/PP) e Carla Cruz (PCP)
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Artur Lima
Representante da Região Autónoma  dos Açores no 
Conselho Diretivo da OMD defende a prevenção

O encontro começou com a emissão de vários vídeos apresentados pelos bas-
tonários das ordens profissionais. Orlando Monteiro da Silva, na sua inter-
venção, enumerou três pontos importantes para assegurar o financiamento 
sustentável do Sistema de Saúde em Portugal:

• Alargar o programa cheque-dentista aos mais carenciados;
•  Organizar uma rede de serviços de medicina dentária nos cuidados 

de saúde primários e nos hospitais do SNS;  
•  Assegurar para a generalidade da população, totalmente despro-

tegida no que respeita à saúde oral, a implementação de um se-
guro de saúde público, uma convenção para todos os portugueses 
nos moldes da que existe na ADSE para os funcionários públicos 
e seus familiares, aproveitando a rede de mais de seis mil clínicas 
e consultórios de medicina dentária distribuídos por todo o país.

Poderá ver a declaração na íntegra no vídeo que disponibilizamos em
www.youtube.com/watch?v=rbZGmJf4NFE

Já a discussão da lei de programação da saúde 

reuniu representantes dos partidos políticos com 

assento parlamentar e teve a moderação de José 

Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médi-

cos. Marco António (PSD), José Miguel Boquinhas 

(PS), Artur Lima (CDS/PP), Moisés Ferreira (BE) e 

Carla Cruz (PCP) integraram o painel. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA PEDE 
PACTO PARA A SAÚDE 
“Era bom para o país que não se estivesse todos os 

anos a discutir em cada orçamento como é a saúde 

em Portugal”, sustentou Marcelo Rebelo de Sousa, 

em declarações aos jornalistas.

O Presidente da República encerrou o encontro 

das Ordens Profissionais da Saúde e, na sua inter-

venção, defendeu um pacto de regime para a saú-

de que acabe com os orçamentos anuais. Explicou 

que “programar a prazo significa deixar de gerir 

ano a ano ou mesmo legislatura a legislatura para 

poder suscitar convergências que não dependam 

de cada executivo em cada período da sua gover-

nação”. Para isso, lembrou que “é preciso haver 

um acordo básico entre partidos políticos e par-

ceiros económicos e sociais, estes nas matérias que 

mais diretamente lhes respeitam”. 

O Presidente da República reconheceu que este 

entendimento “muito depende da situação eco-

nómica e financeira internacional e interna, em 

particular da situação orçamental. Sabemos que 

vivemos incertezas e imprevisibilidades das mais 

complexas, sabemos que um ano eleitoral como 

este, e a disputa parlamentar e extraparlamentar 

que inevitavelmente o acompanha não tornam ób-

vios os entendimentos”. “Mas vale a pena ir ten-

tando”, frisou. 

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o Encontro das Or-

dens Profissionais da Saúde foi o primeiro passo, o 

que evidencia que todos estão movidos por um fim 

comum: a saúde dos portugueses. 

Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde

Na sua intervenção, Artur Lima, médico dentista e representante do gru-

po parlamentar do CDS/PP considerou que é essencial prevenir. “Investir a 

montante para poupar a jusante” foi a ideia transmitida aos presentes. Ar-

tur Lima defendeu que “é de fundamental importância o investimento na 

prevenção da doença e a educação para a saúde, para termos um envelhe-

cimento ativo, com programas transversais entre todas as áreas da saúde 

aqui presentes”. Na sua opinião, “chegou o momento de mudar o conceito 

[de medicina preventiva] e começar a falar de cuidados de saúde preventi-

vos numa simbiose entre as áreas da saúde. Esta junção de todas as ordens 

deve ser um ponto de partida para isso”. Por outro lado, afirmou que “o 

SNS, por si só não consegue dar resposta aos problemas dos portugueses”. 

“É de inteira justiça referir aqui a importância dos privados na prestação de 

cuidados de saúde e defendo, por isso, um sistema nacional de saúde que 

abarque privado e público”, concluiu, deixando a mensagem de que é “mais 

importante tratar da saúde antes da doença”.

Ideias-chave para a medicina dentária
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Numa auditoria às contas de 2015 da Enti-

dade Reguladora da Saúde (ERS), o Tribu-

nal de Contas (TdC) recomenda a “even-

tual revisão dos critérios da contribuição 

regulatória e das taxas de registo”. Isto 

porque, conclui o documento, as receitas 

que advêm de taxas de regulação e de ins-

crição suportadas pelos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde têm sido 

“substancialmente superiores aos custos 

operacionais” da entidade.

Perante estas conclusões, as ordens da saú-

de, representadas no Conselho Consultivo 

da ERS pela Ordem dos Médicos Dentistas 

e Ordem dos Médicos, exigem uma redução 

significativa das taxas reguladoras aplicadas 

a estes prestadores. Há vários anos que as 

ordens denunciam os excessivos valores apli-

cados. Agora é o TdC que vem dar razão a 

estes profissionais, ao indicar no relatório de 

análise do exercício de 2015 “a revisão dos 

critérios de fixação destas taxas, de maneira 

a que não acabem por se refletir nos preços 

suportados pelos utentes”. “A situação tem 

originado a acumulação de excedentes de 

tesouraria, que eram de 16,9 milhões de eu-

ros em 2015, um montante suficiente para 

financiar a sua atividade durante quase qua-

tro anos”, lê-se no documento. 

Face às conclusões do relatório, Orlando 

Monteiro da Silva, bastonário da OMD, re-

vela que “só em 2015, ano a que se refere 

o relatório do Tribunal de Contas, a ERS co-

brou quase 8 milhões de euros em taxas, que 

constituem 99% da sua fonte de receitas, um 

valor substancialmente superior aos custos 

de atividade da ERS e que, concluíram os juí-

zes, tem levado a uma acumulação de exce-

dentes de tesouraria que sublinha o tribunal 

não criam valor”. Para Orlando Monteiro da 

Silva esta situação é “inaceitável”, nomeada-

mente “numa altura em que tantos portu-

gueses têm dificuldade em aceder a cuida-

dos de saúde”. A mesma posição é tomada 

pela Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães 

considera que a “ERS não tem sido compe-

O registo na ERS é obrigatório para os prestadores de 

cuidados de saúde. 

Pela taxa de inscrição pagam 900€, mais 25€ por cada 

profissional de saúde, sendo que os prestadores pagam ainda, 

anualmente, uma contribuição regulatória de 450€ por 

estabelecimento  

e 12,50€ por cada profissional de saúde. 

Há 22.565 estabelecimentos registados na ERS que são 

explorados por 13.239 entidades.

Taxas da ERS

Ordens da saúde exigem redução 
imediata

tente na sua função de defender os direitos 

dos utentes, através da efetiva regulação do 

acesso a cuidados de saúde de qualidade”. 

“A sua atividade tem-se concentrado na co-

brança de taxas a todos os prestadores de 

saúde, privados e públicos”, lamenta.

O TdC conclui que estes proveitos originaram 

excedentes de tesouraria, no total de 16,9 mi-

lhões de euros que, segundo a auditoria, são 

suficientes para “financiar a sua atividade du-

rante quase quatro anos”. De acordo com o 

relatório, em 2015, a ERS obteve receitas de 

6,6 milhões de euros em taxas de regulação 

e 1,1 milhões de euros em taxas de inscrição. 

A ERS explica, em nota enviada à agência 

de notícias Lusa, que o valor acumulado em 

excedente de tesouraria é resultado “das di-

versas contingências nacionais que limitam 

substancialmente a contratação de recursos 

humanos” e que o número de trabalhado-

res é “manifestamente aquém das necessi-

dades”. “Manteremos uma relação de total 

cooperação institucional com o Tribunal de 

Contas, tal como temos feito ao longo de 

todo o processo”, esclarece a entidade regu-

ladora. O TdC sugere ainda que “Ministério 

da Saúde e o Ministério das Finanças pro-

movam o reforço do acompanhamento da 

gestão da entidade”, bem como “o estudo 

e a eventual revisão dos critérios de fixação 

da contribuição regulatória e das taxas de 

registo”, para não “onerar injustificadamen-

te a estrutura de custos dos prestadores de 

cuidados de saúde e, consequentemente, os 

preços dos cuidados de saúde suportados pe-

los utentes”.

Quanto pagam os
prestadores

de cuidados de saúde?
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Portugal eHealth Summit

OMD integrou debate sobre
os benefícios da transformação 
digital para o doente
A 1ª edição de Portugal eHealth Summit, promovida pela 

SPMS, EPE – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 

juntou mais de 9 mil participantes em sala e mais de 6 mil 

assistiram em direto. Um sucesso que levou a organização 

a considerar este debate da transformação digital na saúde 

como o maior alguma vez realizado em Portugal.

De 4 a 6 de abril, estiveram no MEO Arena empresas do 

setor tecnológico, indústria farmacêutica, startups, organi-

zações do meio académico e várias entidades institucionais. 

No evento participaram ainda a Agência Europeia do Me-

dicamento, a Agência para a Modernização Administrativa 

(AMA), o IAPMEI, o Infarmed e vários organismos da Admi-

nistração Pública.

Dos assuntos abordados, o maior destaque foi para as temá-

ticas relacionadas com o empreendedorismo, investigação, 

financiamento, fraude digital, Registo Eletrónico da Saúde, 

ferramentas de acesso ao SNS, contratação pública, entre 

outras. Durante três dias, 60 debates e três keynotes repar-

tiram-se pela Sala Summit (principal), Sala Inovação e Sala 

da Transformação Digital. 

O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando 

Monteiro da Silva, integrou o painel que reuniu os bastoná-

rios da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e da Ordem 

dos Psicólogos, Francisco Rodrigues, e os representantes da 

Ordem dos Nutricionistas, Rui da Silva e da Ordem dos En-

fermeiros, Hugo Neves. Os “Benefícios da Transformação 

Digital para o Doente” foram o ponto de partida para uma 

discussão, em que Orlando Monteiro da Silva mostrou o seu 

apoio à aplicação das Tecnologias de Informação e Comu-

nicação (TIC) na saúde, cujas vantagens considerou maiores 

que os riscos.

Para o bastonário da OMD, o “futuro da medicina dentá-

ria passa pela assimilação das novas tecnologias da infor-

mação e da comunicação na área digital”. O responsável 

referiu o documento da Federação Dentária Internacional 

(FDI), Visão 2020, elaborado quando era presidente deste 

organismo, que aborda o conceito e-saúde. “A utilização de 

tecnologias de e-saúde – e em particular tecnologia e-saúde 

móvel – terão promovido uma abordagem mais colabora-

tiva dos cuidados de saúde oral, bem como melhorado o 

acesso equitativo a conhecimentos especializados para to-

dos, áreas urbanas e remotas, países desenvolvidos e em 

desenvolvimento”, lê-se no Visão 2020. Orlando Monteiro 

da Silva defendeu que, com o adequado controlo da quali-

dade da informação e respeito pela confidencialidade dos 

dados dos utentes, estas tecnologias permitirão fortalecer a 

colaboração profissional e interprofissional. 

MAIS DE 250 ORADORES E MODERADORES
Mais de duas dezenas de especialistas internacionais inte-

graram o grupo de 250 oradores e moderadores que es-

tiveram no Portugal eHealth Summit. Os debates da sala 

principal foram transmitidos em direto, contabilizando-se 

mais de 27 horas de livestreaming. Além das sessões para-

lelas, realizaram-se no Palco Spotlight, junto à área de ex-

posições, 26 apresentações que deram o mote para várias 

trocas de ideias, partindo de abordagens mais informais. A 

partilha de conhecimento e a discussão de várias visões do 

setor foram a tónica deste encontro. 

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e a 

ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, 

Maria Manuel Leitão Marques, participaram na sessão de 

abertura. O detentor da pasta da saúde referiu que “Por-

tugal está a apostar bem e certo numa economia digital e 

também numa economia do conhecimento”. Já Maria Ma-

nuel Leitão Marques defendeu que a “modernização con-

tamina-se” e que foi alcançado “um patamar digital que 

nos permite pensar em soluções mais inovadoras”. Henri-

que Martins, presidente do Conselho de Administração da 

SPMS, entidade promotora do evento, disse que “há um di-

gitão em cada um de nós, dos mais velhos aos mais novos” 

e que o êxito da transformação digital passará pelo Registo 

de Saúde Eletrónico (SER). 

No segundo dia, foi a vez do secretário de Estado da Saúde, 

Manuel Delgado, que esteve presente na sessão de abertu-

ra. O secretário de Estado e Adjunto da Saúde, Fernando 

Araújo, abriu o último dia de conferências. O secretário de 

Estado da Indústria, João Vasconcelos, também visitou o 

Portugal eHealth Summit, onde ficou a conhecer alguns dos 

projetos inovadores apresentados pelas 38 startups, que es-

tiveram em exposição durante os três dias do evento. O mi-

nistro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o ministro 

da Saúde encerraram o encontro.



omd | 55
Nacional

Em vigor desde janeiro 

Novo Registo Nacional de Estudos Clínicos

O novo Registo Nacional de Estudos Clínicos (RNEC) en-

trou em vigor a 1 de janeiro e obriga à inscrição de todos 

os ensaios clínicos que envolvam seres humanos.

A plataforma online do RNEC está disponível desde de-

zembro e permite submeter os pedidos de ensaios clíni-

cos em seres humanos em simultâneo ao INFARMED e 

à Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), 

eliminando também o registo em papel.

O RNEC é uma das principais novidades da Lei da Inves-

tigação Clínica, aprovada em 2014, e abrange, entre ou-

tros, ensaios clínicos e outros estudos de natureza clínica 

com medicamentos, dispositivos médicos e produtos cos-

méticos e de higiene corporal. Estão ainda incluídos es-

tudos que envolvam amostras humanas, estudos clínicos 

de regimes alimentares e estudos clínicos com terapêuti-

cas não convencionais. 

Um dos objetivos do RNEC, para além do registo e divul-

gação de todos os estudos clínicos a decorrer em Portu-

gal envolvendo seres humanos, é possibilitar uma maior 

e melhor interação entre todos os intervenientes na pro-

moção e realização dos ensaios. 

O RNEC é coordenado por uma comissão interinstitu-

cional presidida pelo INFARMED e que conta, ainda, 

com representantes da Comissão de Ética para a In-

vestigação Clínica e do Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge.

A nova lei reconhece a elevada importância clínica e 

económica para Portugal da realização de investigação 

clínica com seres humanos e vem permitir que, através 

do RNEC, seja criado um repositório de informação dos 

estudos clínicos.

O RNEC visa ainda facilitar e desmaterializar a transmis-

são de informação no processo de autorização e de no-

tificação, quer no pedido de parecer à comissão de ética 

competente, quer no processo de acompanhamento e 

conclusão dos estudos clínicos.

Outro objetivo do RNEC é aumentar o acesso e o conhe-

cimento sobre os estudos clínicos realizados em Portugal 

por parte da sociedade e da comunidade de investigado-

res e profissionais de saúde. Através do RNEC qualquer 

cidadão tem agora informação sobre os ensaios que es-

tão a ser desenvolvidos em Portugal, incluindo dos locais 

onde são realizados. 

Em dezembro, e segundo dados da CEIC, decorriam em 

Portugal 350 ensaios clínicos com a participação estima-

da de mais de 13 mil pessoas.
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OPINIÃO

Normas e competências 

do CDD versus ERS
Como é do conhecimento público, desde 2004 que a 

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) deixou de dispo-

nibilizar a tabela com indicação dos valores mínimos e 

máximos corresponde ntes aos atos de medicina dentá-

ria, em cumprimento de uma decisão da Autoridade da 

Concorrência (AdC). 

Nessa altura a AdC recomendou, também, vivamente a 

não obstaculização por parte da OMD à publicidade em 

saúde, o que levou inevitavelmente a um crescendo ex-

ponencial da publicidade em medicina dentária até aos 

dias de hoje.

Neste quadro, tomando em consideração a mais que 

provável evolução dos acontecimentos e temendo a fal-

ta de regras nessa matéria, o Conselho Deontológico e 

de Disciplina (CDD) tomou a iniciativa de regular a divul-

gação da atividade profissional do médico dentista atra-

vés, cfr. Regulamento Interno da OMD nº115/2007, de 14 

de junho, publicado na II série do Diário da República.

Com a entrada em vigor dos novos Estatutos da Ordem 

dos Médicos Dentistas (OMD) em outubro de 2015 e sob 

a epígrafe “Publicidade”, o artigo 107º do Estatuto, es-

tabelece que a reputação do médico dentista deve as-

sentar, essencialmente, na sua competência, integridade 

e dignidade profissional. 

Segundo o mesmo preceito, o médico dentista e os pres-

tadores coletivos de medicina dentária devem respeitar 

as regras deontológicas da profissão, bem como o regi-

me de publicidade dos atos praticados por prestadores 

de cuidados de saúde. 

Em matéria de publicidade, cumpre também atender, 

entre outros ao regime jurídico a que devem obedecer 

as práticas de publicidade em saúde (Decreto-Lei n.º 

238/2015 de 14.10), complementado pelo Regulamento 

da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) nº1058/2016, 

publicado na II série do Diário da República em 24 de 

novembro e pela Recomendação n.º 1/2014  da ERS. 

Para que a informação chegue a toda a classe, a OMD 

disponibiliza na sua página eletrónica o acesso a toda 

esta documentação. 

Apesar do conhecimento geral sobre esta matéria de pu-

blicidade em medicina dentária, continua a verificar-se a 

ocorrência de diversas situações, tais como, divulgação 

de tratamentos gratuitos, menção a especialidades e/

ou especialistas em medicina dentária, recurso a expres-

sões de autoengrandecimento, promessas ou garantias 

de resultados e mesmo a realização de “rastreios”. Daí 

ser importante e necessário relembrar que o artigo 22º, 

nº1 do Código Deontológico é expresso ao referir que a 

medicina dentária é uma atividade onerosa, assim como 

o atual Estatuto da OMD estabelece no nº10, do artigo 

104º, que à realização pelo prestador do ato médico 

dentário corresponde uma contraprestação pecuniária 

do destinatário dos serviços.

Quando se trata de matéria relacionada com a divulga-

ção de especialidades, é frequente a identificação das 

áreas da medicina dentária utilizando sem qualquer 

critério o termo “especialidades” quando estas não se 

aplicam ou nem existem, ou de médicos dentistas a iden-

tificarem-se como “especialistas”, quando na verdade 

não o são. 

De acordo com a alínea e), do nº 2, do artigo 9º do Es-

tatuto, compete à OMD promover a criação e conferir, 

os títulos de especialidade no âmbito da medicina den-

tária. Assim a utilização do termo “especialidade” só é 

legal quando em presença de especialidades oficiais, 

efetivamente criadas de acordo com a tramitação legal 

que confere a exclusividade da sua criação, atribuição e 

reconhecimento do correspondente título à OMD.

Nesse sentido, o Conselho Deontológico e de Disciplina 

emitiu uma recomendação, publicada no Boletim Infor-

mativo da Ordem dos Médicos Dentistas nº 16, de Junho 

de 2003, nos termos da qual não permite ao médico 

dentista a menção a título de especialidade não reco-

nhecido pela Ordem dos Médicos Dentistas, razão pela 



omd | 59
Deontológico

qual, só poderá arrogar-se do título de espe-

cialista aquele que tiver efetivamente obtido 

o respetivo título dentro das especialidades 

reconhecidas pela OMD.

Segundo o artigo 37º, nº1 do Estatuto da OMD 

podem ser consideradas como especialidades, 

as áreas da medicina dentária: ortodontia, 

cirurgia oral, odontopediatria, periodonto-

logia, endondontia, prostodontia, medicina 

dentária hospitalar e saúde pública oral.

Na divulgação da atividade também os con-

teúdos de autoengrandecimento, como “a 

melhor clínica do país”, ou similar, está ve-

dado pela alínea d), do artigo 3º do Regula-

mento Interno da OMD nº115/2007, assim 

como promessas de resultados ou a alusão a 

qualquer tipo de garantias de resultados mé-

dicos, como a utilização a expressões do tipo 

“garantimos total satisfação”, também não é 

permitido pelo nº5, do artigo 17º do Código 

Deontológico. 

Por último e no que diz respeito à expressão 

“rastreios”, considerou o CDD, que se tem 

assistido a um aumento da divulgação e rea-

lização por médicos dentistas ou clínicas de 

medicina dentária, de determinadas inicia-

tivas designadas como “rastreios de saúde 

oral”.

Ora, o rastreio é uma ferramenta impor-

tante usada em saúde pública comunitária 

e tem como objetivo a deteção precoce de 

doenças ou problemas de saúde nos indiví-

duos rastreados, de forma a proporcionar 

aos mesmos um diagnóstico precoce e uma 

intervenção terapêutica que melhore o seu 

prognóstico.

Porém, em muitas dessas situações, verifica-

-se que as mesmas não constituem verdadei-

ros “rastreios” para promoção e prevenção 

da saúde oral comunitária, mas sim, uma for-

ma de divulgação da atividade profissional 

ou de angariação de clientela. E, em muitas 

delas, os princípios básicos que devem nor-

tear a preparação e realização de um rastreio 

médico, não são minimamente cumpridos. 

Assim, para qualquer atividade de rastreio 

deve o médico dentista respeitar os prin-

cípios éticos da beneficência, autonomia, 

não maleficência e justiça e demais regras 

e procedimentos estabelecidos no âmbito 

da promoção da saúde pública comunitária. 

Caso não se verifiquem os referidos princí-

pios, existe uma abusiva utilização do termo 

“rastreio” podendo constituir uma conduta 

disciplinarmente censurável.

Recomendamos para conhecimento geral de 

quais os conteúdos admitidos e quais os proi-

bidos no âmbito da divulgação da atividade 

profissional do médico dentista, a leitura in-

tegral do Regulamento Interno nº115/2007, 

já acima referido. Quero sublinhar, que 

nos termos do artigo 7º do Regulamento 

nº115/2007, as regras sobre divulgação da 

atividade profissional são aplicáveis ao exer-

cício da medicina dentária, seja na forma 

individual, de associação, de sociedade ou 

qualquer outra, sendo sempre o primeiro 

responsável e em caso de dúvida, o seu di-

retor clínico. 

Considera-se então que cabe ao diretor clí-

nico zelar pelo cumprimento no espaço pelo 

qual é responsável, das regras e preceitos 

deontológicos relativos ao exercício da medi-
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cina dentária no espaço pelo qual é responsá-

vel, aqui se incluindo, obviamente, as regras 

relativas à publicidade. 

De referir que o Conselho Deontológico e 

de Disciplina da OMD tomou a decisão, em 

2013, de atuar disciplinarmente sobre esta 

matéria e que esta linha de orientação man-

ter-se-á no sentido de penalizar quem viole 

o preceito estatutário e deontológico que a 

regula. 

Até à presente data, em matéria de publi-

cidade, foram instaurados vários processos 

disciplinares e processos cautelares, resultan-

do, entre aqueles já concluídos, a aplicação 

de sanções disciplinares, designadamente, 23 

advertências, 4 censuras e 4 multas. 

No entanto, é fundamental realçar que as 

questões relacionadas com a divulgação da 

atividade profissional não se esgotam nas 

competências do Conselho Deontológico 

e de Disciplina. Com efeito, nos termos do 

disposto no artigo 8º, nº4 do Decreto-Lei nº 

238/2015, cabe igualmente à Entidade Re-

guladora da Saúde (ERS) a fiscalização do 

cumprimento do regime jurídico a que de-

vem obedecer as práticas de publicidade em 

saúde.

De resto, pelo menos desde 2012, que a ERS 

tem registado uma intervenção ativa, por 

exemplo em matéria de planos/cartões e 

seguros de saúde. De recordar a este res-

peito, os esclarecimentos públicos sobre a 

caraterização, enquadramento regulatório, 

problemas de concorrência, acesso e qua-

lidade dos cuidados de saúde que podem 

resultar dos cartões/ planos de saúde e se-

guros de saúde, publicadas em dezembro 

de 2012 e maio de 2014. Aliás, planos estes, 

tão larga e insistentemente publicitados de 

forma agressiva e sem valores ético-morais, 

que no entender do CDD, sem respeitarem 

os superiores interesses dos doentes, levam 

à indução de tratamentos desnecessários, a 

uma constante desvalorização do ato mé-

dico-dentário e a um potencial desrespeito 

pela medidas mais elementares de segu-

rança, podendo constituir um risco para a 

própria saúde pública.

Com efeito, desde 2008 que a OMD, no 

âmbito das suas competências, tem vindo a 

denunciar a questão dos seguros de saúde 

dentários a várias entidades, tais como, a 

Direção-Geral do Consumidor, a Entidade 

Reguladora da Saúde, o Instituto de Segu-

ros de Portugal, o Provedor de Justiça, a 

DECO e a Autoridade da Concorrência.

Não obstante, e sem prejuízo da avaliação 

que possa vir a ser desenvolvida pelo CDD 

no âmbito disciplinar, cabe então também 

à ERS aferir do cumprimento do regime le-

gal da publicidade em saúde acima referi-

do.

Finalizando, quero afirmar que todos os es-

forços foram e estão a ser envidados pela 

OMD no sentido de assegurar que a medi-

cina dentária praticada em Portugal seja de 

qualidade, no interesse dos doentes e dos 

médicos dentistas.

Luís Filipe Correia 

Presidente do Conselho
Deontológico e de Disciplina 
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No seguimento de vários meses de nego-

ciações ao nível da UE, foi acordada uma 

proposta retificativa em dezembro de 2016 

por representantes do Council of European 

Dentists, pela Comissão do Ambiente, da 

Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

(ENVI) do Parlamento Europeu, e pela Co-

missão. A proposta foi aprovada pela Co-

missão ENVI a 12 de janeiro de 2017. A 14 

de março, o Parlamento Europeu aprovou 

o documento na sessão plenária. 

A versão final da retificação é mais posi-

tiva do que versões anteriores, que pre-

viam limitações muito mais rigorosas para 

a utilização do amálgama, bem como a 

sua proibição a curto-prazo. Alguns dos 

pontos mais controversos foram: 

•  Redução progressiva: o texto acordado 

não inclui uma supressão/proibição da 

utilização do amálgama dentário até ao 

final de 2022 conforme foi inicialmente 

proposto pela Comissão ENVI, propon-

do, no entanto, uma redução progres-

siva. A proposta inclui uma intenção de 

reduzir progressivamente a utilização 

do amálgama, se possível até 2030. No 

entanto, o texto incumbe a Comissão 

Europeia de averiguar até 2020 a viabi-

lidade do cumprimento de 2030 como 

data de supressão. 

•  Da utilização em grupos específicos: a 

proposta inclui uma proibição da utili-

zação do amálgama em menores de 15 

anos, mulheres grávidas ou lactantes, 

excetuando-se razões médicas.

Requisitos adicionais: o texto apresenta 

requisitos obrigatórios relativamente à 

Relatório do Council of European Dentists

Progresso da ratificação 
da Convenção de 
Minamata pela UE

utilização de separadores de amálgama e 

de amálgama encapsulado. 

 
RESUMO - VERSÃO ATUAL DO 
TEXTO (ARTIGO 10):
•  O amálgama dentário deverá ser utili-

zado apenas sob a forma encapsulada 

pré-doseada; proibida a utilização de 

mercúrio a granel por médicos dentistas 

(a partir de 1 de janeiro de 2019).

•  O amálgama não deverá ser utilizado 

em dentição decídua, em menores de 15 

anos, e em mulheres grávidas ou lactan-

tes, salvo quando o dentista o considere 

estritamente necessário com base nas 

necessidades médicas do/a paciente (a 

partir de 1 de julho de 2018).

•  Os Estados-membros deverão elaborar 

um plano nacional (até 1 de julho de 

2019) delineando as medidas que pre-

tendem implementar para reduzir pro-

gressivamente a utilização do amálga-

ma dentário.

•  É obrigatória a utilização de separado-

res de amálgama por quem trabalhe 

em clínicas ou consultórios dentários 

onde seja utilizado amálgama dentário, 

ou onde as restaurações dentárias (ou 

dentes contendo tais restaurações) se-

jam removidas (a partir de 1 de janeiro 

de 2019).

•  Quem trabalha em clínicas ou consul-

tórios dentários deverá assegurar que 

os separadores instalados a partir de 1 

de janeiro de 2018 apresentem uma re-

tenção obrigatória de pelo menos 95% 

das partículas de amálgama, passando 
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esta exigência a ser extensível a todos 

os separadores a partir de 1 de janeiro 

de 2021. 

•  Os separadores de amálgama deverão 

ser conservados de acordo com as ins-

truções do fabricante para assegurar 

mais elevado nível de retenção.

•  Os médicos dentistas deverão certificar-

-se que os resíduos de amálgama são 

manuseados e recolhidos por uma em-

presa de gestão de resíduos autorizada.

•  A Comissão deverá apresentar um re-

latório (até 30 de junho de 2020) com 

os resultados da sua avaliação relativa-

mente:

- à necessidade de regulação pela UE de 

emissões de mercúrio nos crematórios; 

- a viabilidade da supressão da utilização 

do amálgama dentário a longo prazo e, 

de preferência, até 2030, tendo em conta 

os planos nacionais para reduzir progres-

sivamente a utilização do amálgama e as 

competências dos Estados-Membros para 

a organização e prestação de serviços e 

cuidados médicos.

A NOSSA AVALIAÇÃO 
Resultados positivos:

-  O facto de as instituições terem concor-

dado com uma redução progressiva, em 

detrimento de uma supressão do uso do 

amálgama, pode ser interpretado como 

um reconhecimento tácito de que a redu-

ção progressiva não é apropriada até se 

ter um melhor conhecimento dos mate-

riais alternativos. 

-  Adicionalmente, esperamos que o estudo 

de viabilidade permita que o CED esteja 

envolvido ao longo de todo o processo, 

para que possa contribuir com uma pers-

petiva profissional sobre o ponto de vista 

clínico, prático e baseado na evidência.   

Resultados preocupantes: 

-  Impor restrições a crianças e a mulheres 

grávidas ou lactantes colocará questões 

potencialmente difíceis em países onde 

o amálgama dentário é, atualmente, de 

uso corrente. O risco de alarme público 

sobre a segurança do amálgama em to-

dos os grupos é elevado. Aconselham-se 

os membros do CED a tomar medidas 

rápidas para discutirem o assunto com 

os seus representantes legais, e acordar 

sobre estratégias de divulgação pública 

que mitigue consequências não inten-

cionais provenientes de qualquer tipo 

de alarmismo que surja. 

-  Pode ser explicado aos pacientes e ao 

público em geral que esta legislação 

foi redigida para que a Convenção de 

Minamata possa ser cumprida. A Con-

venção de Minamata diz respeito à 

eliminação de mercúrio enquanto um 

poluente ambiental. O objetivo é, as-

sim, reduzir o encargo ambiental na 

Europa. É comummente aceite que a 

geração do ‘metal pesado’ gera um 

encargo ambiental que não deve con-

tinuar a ser perpetuado. A restrição à 

utilização do amálgama dentário em 

pacientes mais novos contribui, assim, 

para este objetivo.  
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Próximos Passos
1. PROCESSO LEGISLATIVO: 
A votação no Parlamento Europeu decorreu na sessão plenária, a 14 de março de 2017. A nova legislação foi ado-

tada, após ter sido aprovada com 663 votos a favor, 8 contra e 28 abstenções.  

2. ESTRATÉGIA INTERNA: 
-  O grupo de trabalho (GT) “Amálgama e outros materiais de restauro” irá averiguar a necessidade da realização 

de atividades e materiais de informação pública para os membros, relativamente à segurança do amálgama den-

tário que possa ser posta em causa após a publicação da legislação.

-  O gabinete em Bruxelas averiguará qualquer lobbying anti-amálgama e reportará ao GT na eventualidade de 

desenvolvimentos preocupantes.  

-  O GT discutirá a importância de contribuir para o estudo de viabilidade que a Comissão Europeia irá realizar so-

bre a supressão de utilização do amálgama dentário. Com isto em mente, o GT tenciona desenvolver e apresentar 

para discussão na reunião geral do CED uma proposta de estratégia, que dará a conhecer as contribuições do CED 

para o estudo de viabilidade da Comissão. A estratégia tratará questões relevantes relativamente aos próximos 5 

anos e aos 10 anos seguintes, com base numa abordagem clínica, prática e baseada na evidência.  
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De 1 a 4 de fevereiro, mais de 200 empre-

sas brasileiras e cerca de uma centena de 

expositores internacionais, oriundos da 

América do Sul, América do Norte, Europa 

e Ásia, apresentaram as últimas inovações 

do setor. Entre os participantes esteve a 

OMD, que teve a oportunidade de promo-

ver o seu 26º congresso num dos maiores 

eventos de medicina dentária da América 

Latina.

O Congresso Internacional de Odontolo-

gia de São Paulo (CIOSP) é um espaço pri-

vilegiado para a apresentação de cursos, 

fóruns, trabalhos científicos, bem como 

de produtos relacionados com o setor. O 

encontro é realizado pela Associação Pau-

lista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), uma 

organização da qual fazem parte mais de 

40% dos cirurgiões-dentistas de São Pau-

lo e que se tem evidenciado ao longo dos 

anos na defesa da valorização da medicina 

dentária e na promoção de bons hábitos 

junto dos brasileiros. 

Num país que, segundo os dados do Con-

selho Federal de Odontologia, tem quase 

280 mil cirurgiões-dentistas, a medicina 

dentária esteve fora das políticas públicas 

de saúde durante muito tempo. Em 2003, 

para incrementar o acesso dos brasileiros à 

saúde oral, o Ministério da Saúde lançou 

o Programa Brasil Sorridente. O projeto 

implementou uma política nacional de 

promoção, prevenção e tratamentos, des-

tinada a todos os cidadãos, independente-

mente da idade, ampliando assim o acesso 

gratuito à medicina dentária via Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Esta aposta na saúde oral tem sido impor-

tante para melhorar a perceção do papel 

do cirurgião-dentista. E esta realidade tem 

reflexo no CIOSP. Marcos Capez, coordena-

dor executivo da edição de 2017, explica 

no blog do congresso, que “se até alguns 

anos as pessoas só se lembravam do cirur-

gião-dentista quando doía um dente, hoje 

essa perceção está totalmente transforma-

da”. Primeiro, porque há a perceção de 

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo 

Encontro de medicina dentária 
português promovido no ‘congressão’

que a saúde oral está “intrinsecamente 

relacionada com a saúde geral da popula-

ção. Depois, porque aprendemos a valori-

zar a estética do sorriso”. 

Recorde-se que o Brasil tem 279.158 cirur-

giões-dentistas e, de acordo com o Conse-

lho Federal de Odontologia, existem 219 

faculdades, entre estatais, federais, muni-

cipais e particulares. O CIOSP abrange por-

tanto um enorme grupo de profissionais, 

que procuram em cada edição atualizar 

o seu conhecimento e competências. Um 

facto constatado por Marcos Capez que 

esclarece que a “grande adesão de cirur-

giões-dentistas, estudantes e profissio-

nais” ligados à medicina dentária está re-

lacionada com o programa científico, que 

foi reformulado e conta com “12 grandes 

áreas de interesse”. O que conduziu a 

uma “alta taxa de adesão, com 76% de 

ocupação”. “Os cursos foram ministrados 

por 169 palestrantes que são referências 

nas suas especialidades. Além de grandes 

profissionais do Brasil, o congresso contou 

com professores do Peru, Equador, Colôm-

bia, Estados Unidos, Portugal e Itália”, fi-

nalizou.

OMD DISTINGUIDA NO CIOSP
Na cerimónia de abertura do 35º CIOSP 

marcaram presença vários líderes políticos 

e dirigentes do setor, nacionais e interna-

cionais. O presidente da ABCD (Associação 

Brasileira de Cirurgiões-Dentistas), Sílvio 

Jorge Cecchetto; o porta-voz da Federa-

ção Internacional de Odontologia (FDI), 

Gerhard Seeberger; o presidente do Con-

selho Federal de Odontologia (CFO), Ju-

liano do Vale; o presidente da Associação 

Brasileira de Odontologia (ABO), Luiz Fer-

nando Varrone; a coordenadora nacional 

de saúde bucal do Ministério da Saúde, Li-

via Maria A. Coelho Souza; e a presidente 

da Federação Nacional dos Odontologistas 

(FNO), Joana Batista Oliveira Lopez, foram 

alguns dos responsáveis que comparece-

ram na sessão. 

Também a comitiva portuguesa, compos-

ta Orlando Monteiro da Silva, bastonário 

da OMD, e Pedro Pires, vice-presidente do 

Conselho Diretivo e coordenador da Ex-

po-Dentária, participou na cerimónia. Na 

sessão, a OMD foi distinguida, um prémio 

que representa, segundo, Orlando Mon-

teiro da Silva, “um símbolo da força, da 

colaboração e do bom relacionamento 

que existem na profissão, entre Portugal 

e o Brasil.” 

E foi com satisfação que Pedro Pires reve-

lou à Revista da OMD que esta distinção 

deve-se ao “trabalho realizado, não só 

na promoção e divulgação do congresso, 

mas também pelo nível de excelência que 

a medicina dentária atingiu em Portugal”. 

Este reconhecimento surge na sequência 

da longa cooperação entre OMD e ABCD, 

que começou há mais de uma década e 

que consiste na permuta de espaços nos 

respetivos congressos. Na feira de São 

Paulo, o “congressão”, como é apelida-

do, a OMD tem uma área idêntica à que é 

atribuída aos colegas congéneres na Expo-

Pedro Pires recebe a distinção atribuída à OMD na cerimónia de abertura do congresso
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MEDICINA DENTÁRIA: A PROFISSÃO NO BRASIL

-Dentária. Esta parceria tem possibilitado 

à Ordem promover o seu congresso junto 

dos profissionais e da “poderosa indústria 

brasileira deste setor de atividade”. 

Os resultados são visíveis. Na Expo-Dentá-

ria, refere Pedro Pires, “o número de em-

presas brasileiras e o espaço que ocupam 

são muito maiores do que há 10 anos. Inclu-

sive várias empresas do Brasil já foram pa-

trocinadoras do nosso congresso”. E realça 

outra vertente importante: “o número de 

conferencistas brasileiros de elevada qua-

lidade que já estiveram no congresso da 

OMD”. Em São Paulo, a comitiva da OMD 

tem a missão de estabelecer contactos 

que permitam a vinda de brasileiros, veri-

ficando-se também o inverso. Ou seja, “na 

cooperação estabelecida com a ABCD está 

igualmente prevista a presença de portu-

gueses no programa científico do CIOSP”.

Importa ainda destacar os contactos esta-

belecidos com a ABIMO (Associação Bra-

sileira da Indústria e Materiais de Odon-

tologia), que no ano passado esteve no 

congresso da OMD e percebeu ““in loco” 

a dimensão, a organização e as potenciali-

dades do nosso evento”. 

60 ANOS DE CIOSP 
2017 é o ano em que o CIOSP alcança o 

“jubileu de diamante”. Dos quatro dias 

de congresso ficam duas notas: o “em-

preendedorismo brasileiro” e o interesse 

pelo “aperfeiçoamento profissional”. 

Apesar da “crise político-económica” que 

se “instalou desde 2014” no Brasil, o pre-

sidente da APCD, Adriano Forghieri, cons-

tata que “o CIOSP é uma amostra real do 

quanto todos estamos dispostos a melho-

rar as coisas, dentro das nossas possibilida-

des”. No blog do congresso, o responsável 

revela que “a feira de produtos, serviços 

e equipamentos odontológicos” teve “112 

mil pessoas inscritas no evento”. 

“Além do grande sucesso da grade cientí-

fica, tivemos também a Arena CIOSP, um 

espaço com capacidade para receber até 

80 pessoas por sessão, totalmente gratui-

to. Nas várias sessões diárias, quem está 

iniciando a carreira pôde saber mais so-

bre questões éticas e jurídicas, além de 

aprender a se conduzir de forma mais 

segura e preventiva”, acrescentou Wilson 

Chediek, consultor da Comissão Científi-

ca do CIOSP e assessor da presidência da 

APCD, na página do CIOSP.

Forghieri explica que o segredo para 

apresentar uma grande diversidade de 

expositores está na democratização da 

área de exposição do CIOSP. “Algumas 

empresas gostariam de reservar espaços 

ainda maiores, gigantescos. Apesar da 

sua extrema importância para o mercado, 

o objetivo do CIOSP é apresentar aos ci-

rurgiões-dentistas todo o tipo de forne-

cedor da indústria odontológica. Por isso, 

fazemos questão de receber também as 

pequenas empresas – além de termos 

criado um setor para pequenos exposi-

tores internacionais”, explicou. É o caso 

da OMD, que anualmente participa nes-

te evento, dando a conhecer o encontro 

anual de medicina dentária português. É 

o primeiro contacto entre portugueses e 

brasileiros, que habitualmente voltam a 

encontrar-se em Portugal, em novembro, 

no Congresso da OMD, para debater o es-

tado da profissão nos respetivos países e 

formas de ultrapassar os desafios.

SABIA QUE…
O brasil tem 219 faculdades

São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro são os Estados com mais 
faculdades.

SÃO PAULO: 47
Faculdades estatais: 7
Faculdades municipais: 5
Faculdades particulares: 35

MINAS GERAIS: 25
Faculdades estatais:1
Faculdades federais:5
Faculdades particulares:19

RIO DE JANEIRO: 19
Faculdades estatais:1
Faculdades federais:2
Faculdades particulares:16

Auxiliares 
de prótese 
dentária

5.881

Auxiliares de 
saúde bucal

116.557

Técnicos 
em prótese 
dentária

22.030

Técnicos em 
saúde bucal

24.067

FONTE: Conselho Federal de Odontologia

279.158 
Cirurgiões- 
-dentistas








