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Estimados (as) colegas,
Já em 1963, ano em que nasci, Bob Dylan referia 

no refrão da canção que se viria a tornar um 

verdadeiro hino, “(...) os tempos estão a mudar 

(...)”.

Estavam com certeza, talvez então mais do 

ponto de vista da sociologia, dos costumes, dos 

comportamentos…

Então, como agora, os tempos continuam a 

mudar…

Vivemos atualmente uma época de profundas 

alterações, introduzidas essencialmente pela 

globalização em curso, pelo aparecimento da 

internet e das novas tecnologias da comunicação 

e informação.

O refrão de Bob Dylan é, assim, mais atual do que 

QXQFD��WDOYH]�FRPR�R�SUySULR�QXQFD�WHULD�LPDJLQDGR�
quando o escreveu há mais de 50 anos….

'R� FRPpUFLR� j� ÀQDQoD�� SDVVDQGR�SHOD� HFRQRPLD�
H��p�FODUR��SHOR�PXQGR�GR�WUDEDOKR��QDGD�ÀFRX�QD�

mesma.

$V� SURÀVV}HV� TXDOLÀFDGDV� QmR� WrP� REYLDPHQWH�
escapado a esta realidade.

1D� (XURSD�� D� YLVmR� LGtOLFD�� OtULFD� DWp�� LGHROyJLFD�
sobretudo, que tem sido cultivada a nível político 

QRV�~OWLPRV�DQRV��GH�GHVUHJXODomR��no regulation, 

GDV� SURÀVV}HV� TXDOLÀFDGDV�� MXVWLÀFDGD� SRU� XPD�
suposta defesa do interesse do consumidor, tem 

vindo a ser ultimamente substituída, por força das 

circunstâncias e dos efeitos colaterais que está 

D�SURYRFDU��SRU�XPD�DSUR[LPDomR�FHQWUDGD�QXPD�
melhor regulação, better regulation…

1R� FDVR� GD� VD~GH�� GD� PHGLFLQD� GHQWiULD� HP�
particular, é o interesse geral, a segurança do 

FRQVXPLGRU�� D� VD~GH� S~EOLFD�� D� TXDOLGDGH� GRV�
serviços prestados que a impõem de forma 

crescente.

As diversas entidades reguladoras na área da 

VD~GH�HP�3RUWXJDO�WrP�WLGR�PXLWD�GLÀFXOGDGH�HP�
coordenar-se, por forma a estabelecer normas de 

VIVEMOS EXALTANTES TEMPOS 
EM QUE É FUNDAMENTAL 
CULTIVAR A ESPERANÇA, 

O OTIMISMO, A ALEGRIA…
TEMPOS EM QUE É MAIS 

IMPORTANTE QUE NUNCA QUE 
OS MÉDICOS DENTISTAS 

ESTEJAM ANIMADOS DE UM 
ELEVADO SENTIDO DE ÉTICA, DE 

RESPONSABILIDADE, 
DE VERDADE

“

“

The Times They Are a-Changin’…Bob Dylan.
Músico e compositor, escritor, Prémio Nobel da Literatura 2016.
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O bastonário

Orlando Monteiro da Silva

regulação integradas, compatíveis entre si e que 

protejam o interesse global. Melhor regulação, em 

suma.

$V� RUGHQV� SURÀVVLRQDLV�� GHVSRMDGDV� GH� Ki�PXLWR�
e gradualmente de qualquer tipo de intervenção 

direta nos numerus clausus, na monitorização da 

TXDOLGDGH�GR�HQVLQR��QD�UHJXODomR�HFRQyPLFD��H[��
WDEHODV�GH�YDORUHV�Pi[LPRV�H�PtQLPRV���QD�YHUWHQWH�
sindical (relações laborais dos seus membros) 

H� FRQÀQDGDV� TXH� WrP� VLGR� HP� WRGD� D� (XURSD��
com Portugal na primeira linha, à regulação de 

YHUWHQWHV�OLJDGDV�DR�H[HUFtFLR�GD�SURÀVVmR��UHJLVWR�
GRV�SURÀVVLRQDLV��pWLFD�H�GHRQWRORJLD�� WUDWDPHQWR�
GH� TXHL[DV� GRV� GHVWLQDWiULRV� GRV� VHUYLoRV��
formação contínua, boas práticas e qualidade, 

HVSHFLDOLGDGHV� H� FRPSHWrQFLDV� SURÀVVLRQDLV��
GH�HQWUH�RXWUDV��QmR�GHWrP�per si os poderes de 

LQWHUYHQomR�HP�GLYHUVDV�iUHDV�UHJXODWyULDV�FRPR�
referi.

$� 2UGHP� GRV� 0pGLFRV� 'HQWLVWDV� p� H[HPSODU� QD�
UHJXODomR� GRV� DVSHWRV� GD� SURÀVVmR� TXH� GH� VL�
apenas dependem.

e�� GH� LJXDO� IRUPD�� XPD� UHIHUrQFLD� DPSODPHQWH�
reconhecida na articulação com outras entidades 

reguladoras em matérias de corregulação 

transversal.

Agora é fundamental que as restantes entidades 

reguladoras estejam, também, à altura das suas 

responsabilidades, com impacto na medicina 

dentária, e que apenas a elas foram atribuídas.

Tempos muito diferentes….
9LYHPRV�H[DOWDQWHV�WHPSRV�HP�TXH�p�IXQGDPHQWDO�

cultivar a esperança, o otimismo, a alegria…

Tempos em que é mais importante que nunca que 

os médicos dentistas estejam animados de um 

elevado sentido de ética, de responsabilidade, de 

verdade.

Tempos em que detemos como médicos dentistas 

liberdade de escolha, como adultos, educados, 

formados e capazes de tomar decisões.

Decisões que, numa sociedade livre, democrática, 

DEHUWD�� SOXUDO�� Vy� FDGD�XP�GH�QyV� SRGH� WRPDU� H�
assumir individualmente.

Num tempo também diferente, há 25 anos, nascia 

o nosso congresso. 

6y� SDUD� WHUPRV� XPD� UHIHUrQFLD�� LJXDOPHQWH� Ki�
cerca de 25 anos, aparecia o primeiro website 

S~EOLFR�QD�LQWHUQHW«
2�&RQJUHVVR�GD�2UGHP�p�XPD�HVWyULD�GH�VXFHVVR��
De progressão. De superação. De alegria. De 

UHVLOLrQFLD�
'H�TXDOLGDGH��'H�HQYROYLPHQWR�GD�SURÀVVmR�H�GRV�
médicos dentistas.

De trabalho em equipa. Das várias equipas da 

OMD.

([DOWHPRV�D�H[FHOrQFLD�
(VWDPRV�WRGRV�GH�SDUDEpQV�SHOD�;;9�HGLomR�
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aconteceu...

ANTÓNIO 
VASCONCELOS 
TAVARES FOI 
DIRETOR DA 
FACULDADE 
DE MEDICINA 
DENTÁRIA DA 
UNIVERSIDADE 
DE LISBOA E 
OCUPOU 
O CARGO DE 
VICE-REITOR DA 
UNIVERSIDADE 
DE LISBOA, QUE 
EM 2015 LHE 
ATRIBUIU 
O TÍTULO DE 
PROFESSOR 
EMÉRITO, 
EM RECONHE-
CIMENTO 
DA SUA 
RELEVÂNCIA 
NA ATIVIDADE 
CIENTÍFICA 
E ACADÉMICA

“

“
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
VASCONCELOS TAVARES CONDECORADO
´2V�DQRV�GHGLFDGRV�j�FDXVD�DFDGpPLFD��GH�GHGLFDomR�FLHQWtÀFD�H�GH�GHGLFDomR�SHGDJyJL-
FDµ�PHUHFHUDP�R�UHFRQKHFLPHQWR�GR�3UHVLGHQWH�GD�5HS~EOLFD��0DUFHOR�5HEHOR�GH�6RXVD��
TXH�DWULEXLX�DR�PpGLFR�HVWRPDWRORJLVWD��$QWyQLR�9DVFRQFHORV�7DYDUHV��R�JUDX�GH�*UDQGH-

�2ÀFLDO�GD�2UGHP�GH�,QVWUXomR�3~EOLFD��
$�FHULPyQLD�GHFRUUHX�QR�DQWLJR�0XVHX�GRV�&RFKHV��HP�/LVERD��D����GH�MXOKR��)RUDP��DLQGD��
FRQGHFRUDGRV�RXWURV�GRLV�SURIHVVRUHV�XQLYHUVLWiULRV��R�ItVLFR�/XtV�2OLYHLUD�H�6LOYD��*UDQGH�
2ÀFLDO��� TXH� SUHVLGH� R� &RQVHOKR�&LHQWtÀFR� GR� ,QVWLWXWR� 6XSHULRU� 7pFQLFR�� H� R�PDWHPiWLFR�
(GXDUGR�9HORVR��&RPHQGDGRU��� IRUPDGRU�GH�SURIHVVRUHV�H�GLYXOJDGRU�GH�FLrQFLD��0DUFHOR�
5HEHOR�GH�6RXVD�GHVWDFRX�RV�´WUrV�H[HPSORV�GH�H[FHOrQFLDµ�H�OHPEURX�TXH�R�´TXH�ID]�DV�
nações grandes é o conhecimento”. “É a inventiva, é a pesquisa, é a investigação, é o apro-

IXQGDPHQWR�FLHQWtÀFR��p�D�SHGDJRJLD�GHVVH�DSURIXQGDPHQWR�FLHQWtÀFR��p�D�VXD�GLYXOJDomR�
na sociedade”, enfatizou.

$QWyQLR�9DVFRQFHORV�7DYDUHV�IRL�GLUHWRU�GD�)DFXOGDGH�GH�0HGLFLQD�'HQWiULD�GD�8QLYHUVLGD-

de de Lisboa e ocupou o cargo de vice-reitor da Universidade de Lisboa, que em 2015 lhe 

atribuiu o título de professor emérito, em reconhecimento da sua relevância na atividade 

FLHQWtÀFD�H�DFDGpPLFD��
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MARQUE JÁ NA SUA AGENDA 

JORNADAS DA 
PRIMAVERA 2017
As Jornadas da Primavera estão de re-

JUHVVR�j�SHQtQVXOD�GH�7UyLD��GH����D����
GH�DEULO�GH�������QR�7UyLD�'HVLJQ�+RWHO��
$� SUy[LPD� HGLomR� DSUHVHQWD�VH� FRP�
XP�SURJUDPD�FLHQWtÀFR�PXOWLGLVFLSOLQDU��
TXH�DOLD�D�FRPSRQHQWH� WHyULFD�FRP�D�
prática clínica. Dentisteria, endodontia, 

SHULRGRQWRORJLD��LPSODQWRORJLD��SUyWHVH�
À[D�� SUyWHVH� UHPRYtYHO�� RGRQWRSHGLD-

tria e ortodontia são as áreas a abordar 

nestes quatro dias de formação inten-

siva. O curso hands-on dará enfoque 

j�UHJHQHUDomR�yVVHD�H�HVWi�OLPLWDGR�D�
20 lugares. 

Por outro lado, a organização das Jor-

nadas da Primavera de 2017 incluiu na 

programação uma série de atividades 

desportivas, para promover o convívio 

entre os participantes. Os inscritos 

neste evento poderão ainda aproveitar 

para desfrutar de outras atividades de 

lazer, tendo como pano de fundo o Oce-

ano Atlântico, o Rio Sado e a Serra da 

Arrábida. Para esta edição, coube aos 

médicos dentistas a escolha do local 

para a realização das jornadas. No in-

quérito enviado aos membros da OMD, 

D�PDLRULD�HVFROKHX�7UyLD���
Os resumos e as informações sobre os 

conferencistas, bem como os horários 

dos cursos podem ser consultados no 

VLWH�GD�20'��HP��ZZZ�RPG�SW�IRUPD-

FDR�MRUQDGDV������

A COMPONENTE 
DE PRÁTICA 
CLÍNICA É UMA 
DAS GRANDES 
APOSTAS DESTE 
PROGRAMA. 
OS CURSOS 
MODULARES 
VÃO ABORDAR 
AS ÁREAS DE 
IMPLANTOLOGIA 
E ENDODONTIA 
E, PELA 
PRIMEIRA 
VEZ, SERÃO 
ORGANIZADOS 
CURSOS 
HANDS-ON CAD-
-CAM EM TRÊS 
PONTOS DO 
PAÍS: COIMBRA, 
LISBOA E PORTO

DENTISTERIA, 
ENDODONTIA, 

PERIODON-
TOLOGIA, 

IMPLANTOLOGIA, 
PRÓTESE 

FIXA, PRÓTESE 
REMOVÍVEL, 

ODONTO-
PEDIATRIA E 

ORTODONTIA SÃO 
AS ÁREAS 

A ABORDAR 
NESTES 

QUATRO DIAS 
DE FORMAÇÃO 

INTENSIVA

“

“
“

“

MAIS DE 50 AÇÕES DE FORMAÇÃO
CALENDÁRIO DE EVENTOS 
DISPONÍVEL ONLINE 
(P������UHJUHVVDP�RV�FXUVRV�GH�ÀP�GH�GLD��PRGXODUHV��GH�VXSRU-
te básico de vida, de ética e deontologia, as Jornadas da Primave-

UD�H�RXWUDV�Do}HV�GR�&HQWUR�GH�)RUPDomR�&RQWtQXD�GD�2UGHP�GRV�
0pGLFRV�'HQWLVWDV��2�FDOHQGiULR�GH�HYHQWRV�SDUD�R�SUy[LPR�DQR�
encontra-se disponível para todos os associados, no site da OMD. 

A componente de prática clínica é uma das grandes apostas deste 

programa. Os cursos modulares vão abordar as áreas de implan-

tologia e endodontia e, pela primeira vez, serão organizados cur-

sos hands-on�&$'�&$0�HP�WUrV�SRQWRV�GR�SDtV��&RLPEUD��/LVERD�
e Porto.

$V�Do}HV�GH�IRUPDomR�GH�ÀP�GH�GLD�PDQWrP�VH�JUDWXLWDV�SDUD�RV�
médicos dentistas e estão repartidas num programa equilibrado 

D�QtYHO�JHRJUiÀFR�H�FLHQWtÀFR��1R�WRWDO�VmR����RV�FXUVRV�TXH�YmR�
percorrer várias cidades e que, posteriormente, serão disponibili-

]DGRV�RQOLQH�SDUD�WRGRV�DTXHOHV�TXH��SRU�PRWLYRV�SURÀVVLRQDLV�RX�
logísticos, não podem assistir aos eventos que decorrem dentro e 

IRUD�GD�VXD�iUHD�GH�UHVLGrQFLD�
3DUD�R�SUy[LPR�DQR��HVWmR�SUHYLVWDV����Do}HV�GH� IRUPDomR��2V�
FXUVRV�GH�VXSRUWH�EiVLFR�GH�YLGD�PDQWrP�VH�QRV�PHVPRV�SDUk-

metros, com ações que vão decorrer no continente e nas ilhas. Os 

FXUVRV�SDUD�DVVLVWHQWH�GHQWiULR� WrP�DOJXPDV�QRYLGDGHV��'HVGH�
Mi�SRUTXH�SDVVD�D�H[LVWLU� IRUPDomR�SDUD�HVWHV�SURÀVVLRQDLV�QRV�
$oRUHV��HP�%UDJD��QD�0DGHLUD��HP�6HW~EDO�H�HP�9LVHX��6mR�FLQFR�
HYHQWRV�GLVWLQWRV��FRP�SURJUDPDomR�HVSHFtÀFD��TXH�QRV�SUy[LPRV�

anos vão percorrer estas 

regiões, de forma rotativa. 

Como é habitual, estão 

igualmente previstos os 

cursos do Conselho De-

RQWROyJLFR�H�GH�'LVFLSOLQD��
de introdução à atividade 

SURÀVVLRQDO� H�� DLQGD�� DV�
sessões de esclarecimen-

WR�SDUD�HVWXGDQWHV�ÀQDOLV-
tas.  

Pode consultar online 

toda a informação deta-

lhada sobre cada ação do 

&HQWUR�GH�)RUPDomR�&RQ-

WtQXD�GD�20'��ZZZ�RPG�
SW�IRUPDFDR�

vai acontecer...
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O bastonário da OMD, Orlando Monteiro da 
Silva, espera que dentro de um ano exista uma 

carreira que integre os médicos dentistas no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), com regras e 

grelha salarial igual para todos. “O compromisso 
para a sustentabilidade do SNS dá início ao 
processo. A avaliação da experiência-piloto 

permitirá que sejam dados passos nesse sentido”, 
esclareceu em declarações à imprensa.

ORLANDO MONTEIRO DA SILVA

E O PROJETO-PILOTO DE MEDICINA DENTÁRIA NO SNS

“MINISTÉRIO TEM DE CRIAR 
UMA CARREIRA

DE MÉDICO DENTISTA”
Orlando Monteiro da Silva considera 

TXH�R�SURMHWR�p�´XP�SDVVR�KLVWyULFRµ��
PDV�TXH�p�HVVHQFLDO�TXH�H[LVWD�XPD�
FDUUHLUD�TXH�JDUDQWD�D� LQGHSHQGrQ-

cia do médico dentista, no que toca 

a formação contínua, trabalho em 

equipa, idoneidade dos serviços e 

GHÀQLomR�GH�XPD�JUHOKD�VDODULDO��TXH�
WHQKD�FRPR�UHIHUrQFLD�R�VDOiULR�EUX-

to de um médico assistente sénior. 

O Compromisso de Sustentabilida-

de do SNS, que está a ser trabalha-

GR�FRP� WRGDV�DV�RUGHQV�GD�VD~GH��

contempla precisamente o início 

GDV�GLOLJrQFLDV� WHQGHQWHV� j� FULDomR�
da carreira de medicina dentária no 

SNS. “Se o ministério pretende ter 

GHQWLVWDV�D�H[HUFHU�QR�616��VHMD�QRV�
FHQWURV�GH� VD~GH�RX�QRV�KRVSLWDLV��
GDGD�D�HVSHFLÀFLGDGH�GD�SURÀVVmR��
tem de criar uma carreira de médico 

GHQWLVWDµ�� H[SOLFD� 2UODQGR� 0RQWHLUR�
da Silva.

Em setembro, o projeto de inclusão 

de médicos dentistas nos centros de 

VD~GH�DUUDQFRX�HP����XQLGDGHV�GDV�
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ticularmente a população economi-

camente desfavorecida e portadora 

GH�YiULDV�GRHQoDV�FUyQLFDVµ�
A decisão política de implementa-

ção deste projeto é da responsabi-

OLGDGH�GR�0LQLVWpULR�GD�6D~GH��PDV�
não sem algumas condições impos-

tas pela OMD. No início do proces-

so, a Ordem dos Médicos Dentistas 

GHÀQLX��DWUDYpV�GH�SRVLomR�GR�VHX�
&RQVHOKR�'LUHWLYR��TXDWUR�H[LJrQFLDV�
HVVHQFLDLV�SDUD�HVWH�SURMHWR�SLORWR�

ͻ� A manutenção do PNPSO, 

normalmente designado por 

cheque-dentista, que possibi-

litou desde a sua criação, em 

2008, o atendimento a cerca 

GH�WUrV�PLOK}HV�GH�XWHQWHV�GR�
SNS, particularmente grávidas, 

crianças e adolescentes, ido-

sos do complemento solidário, 

SRUWDGRUHV� GH� +,9� H�� DLQGD�� R�
rastreio precoce do cancro oral.

ͻ� 4XH� R� HVWDWXWR� UHPXQHUDWyULR�

efetivo dos médicos dentistas 

integrantes não fosse inferior 

DR�GH�7pFQLFR�6XSHULRU�GH�6D~-

de, como sucede.

ͻ� O compromisso de iniciação do 

processo de criação de uma 

FDUUHLUD� SUySULD� SDUD� PpGLFRV�
dentistas no âmbito do SNS, 

tendo em conta os resultados 

GHVWD�H[SHULrQFLD�SLORWR�
ͻ� Que o estatuto dos médicos 

GHQWLVWDV� TXH� H[HUFHP� DWXDO-
mente no SNS e no SRS das 

5HJL}HV�$XWyQRPDV�GD�0DGHL-
ra e dos Açores fosse de futuro 

harmonizado, através da cria-

ção da carreira de medicina 

GHQWiULD�� WHQGR� FRPR� UHIHUrQ-

cia o assistente graduado sé-

nior da carreira médica.

Todos estes pressupostos foram as-

sumidos e cumpridos pelo Governo. 

2�WtWXOR�SURÀVVLRQDO�H�R�HVWDWXWR�GR�
médico dentista são integralmen-

zonas de Lisboa e Vale do Tejo e do 

Alentejo. O Diário de Notícias avan-

ça, ainda, que são atendidos cerca 

de 250 utentes por dia, que pagam 

VHWH�HXURV�GH�WD[D�PRGHUDGRUD��6mR�
utentes economicamente carencia-

GRV�H�SRUWDGRUHV�GH�SDWRORJLD�FUyQL-
ca, devidamente referenciados pelo 

médico de família.

A OMD acredita que esta integra-

omR� H[SHULPHQWDO� YLUi� SURYDU� DR�
Governo, e à sociedade, que o le-

gítimo anseio da classe (evocado 

GHVGH�R� ÀQDO� GRV� DQRV����GR� Vp-

FXOR� SDVVDGR�� WHP� EDVHV� VyOLGDV�
assentes nas necessidades dos 

utentes e que se trata de uma 

oportunidade que até agora tinha 

sido recusada à medicina dentá-

ria. Para o bastonário da OMD, “os 

XWHQWHV�GR�616�p�TXH�EHQHÀFLDP�
com esta possibilidade de haver 

médicos dentistas de uma forma 

LQWHJUDGD�FRP�RXWURV�SURÀVVLRQDLV�
GH�VD~GH�D�H[HUFHU�D�SURÀVVmR��SDU-

    PROJETO ARRANCOU

               EM 13
          CENTROS DE SAÚDE EM
      LISBOA,           VALE DO  TEJO
              E ALENTEJO

                ATENDIDOS
   
      250
                UTENTES PORDIA
   

        7€ TAXA  
           MODERADORA
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ARTUR MIGUEL QUARESMA PEREIRA MILER 
Médico dentista no Centro de Saúde

de Montemor-o-Novo

1 - Os motivos passaram, sobretudo, por integrar um 

projeto pioneiro, perspetivando uma realidade que irá 

vigorar no futuro, mais aprimorada e sedimentada, col-

PDWDQGR�HVWD�FDUrQFLD�GR�616��6HPSUH�QXWUL�LQWHUHVVH�
por esta integração, tendo já publicado uma proposta 

sobre a medicina dentária no SNS. Acresce o facto de 

poder ter nesta altura, para além da vontade, a possi-

bilidade de participar proativamente na necessária mu-

dança e, também, na continuidade da minha formação 

DFDGpPLFD�SyV�JUDGXDGD�

2���$V�FRQVXOWDV�GH�PHGLFLQD�GHQWiULD�WrP�VLGR�VROLFLWD-

das pelos utentes, principalmente ao nível das pessoas 

mais carenciadas e que fazem parte dos grupos de ris-

co selecionados nesta fase do programa. A integração 

QR�&HQWUR�GH�6D~GH�p�XP�upgrade necessário e vital 

para a melhoria da qualidade de vida dos utentes, em 

TXH�D�WHQGrQFLD�VHUi�XP�PDLRU�FRQKHFLPHQWR�SRU�SDUWH�
GRV�PpGLFRV�H�GRV�XWHQWHV�VREUH�D�LPSRUWkQFLD�GD�VD~-

GH�RUDO�QR�kPELWR�GD�VD~GH�HP�JHUDO�

1 - O QUE O 
MOTIVOU A 

CONCORRER A 
ESTE PROJETO-

-PILOTO?

2 - ENQUANTO 
MÉDICO DENTIS-

TA NOTA QUE A 
SUA PRESENÇA 

NO CENTRO 
DE SAÚDE TEM 

SIDO BENÉFICA 
PARA A POPU-

LAÇÃO? QUAL O 
GRAU DE ADE-

SÃO A ESTAS 
CONSULTAS?

SANDRA MARIA DE ALMEIDA
Médica dentista no Centro de Saúde da Moita

1 - A oportunidade de poder contribuir para a melhoria 

GD�VD~GH�RUDO�QD�SRSXODomR�XVXiULD�GR�616��)XL�DWUDtGD��
WDPEpP��SHOR�IDFWR�GH�SRGHU�WHU�XP�YtQFXOR�SURÀVVLRQDO�
estável, visto que sempre trabalhei a recibos verdes. 

2 - Sim. Tenho recebido um feedback positivo por parte 

dos utentes. Recebi uma paciente a chorar de emoção 

por ter sido referenciada para tratamento no nosso 

gabinete. Antes do projeto, a maioria destas pessoas 

não tinha acesso a tratamentos por falta de recursos 

ÀQDQFHLURV��1R�SULPHLUR�PrV�WLYH����UHIHUHQFLDo}HV�H�
Mi� UHFHEL����XWHQWHV�TXH�QmR� IDOKDP�DV�FRQVXOWDV��(�
RV����UHVWDQWHV�WrP�FRQVXOWDV�PDUFDGDV�SDUD�RV�SUy-

[LPRV�GLDV�

te respeitados neste projeto, ao 

contrário do que tem sido erronea-

mente veiculado em alguns meios. 

Assim, a OMD considera que este 

passo é absolutamente crucial para 

GRWDU� DOJXQV� VHUYLoRV� S~EOLFRV� GH�
médicos dentistas.

2V� SULPHLURV� SURÀVVLRQDLV� TXH� IR-

ram admitidos em contratos de 

prestação de serviços disponibili-

zaram-se para cumprir uma missão 

fundamental, que testará a impor-

tância da medicina dentária nos 

&XLGDGRV�GH�6D~GH�3ULPiULRV��
A OMD destaca que a contratação 

destes médicos dentistas se fez em 

PA
IN

EL
D

E 
O

PI
N

IÃ
O

regime de prestação de serviços 

VRE�DV�UHJUDV�GRV�FRQFXUVRV�S~EOL-
cos do Estado, devidamente anun-

ciados pelas vias formais e que obe-

deceram às regras que impõem que 

pudessem concorrer, para além de 

médicos dentistas, individualmen-

te ou organizados societariamente, 

outras sociedades de diversos tipos, 

nomeadamente na área de recru-

WDPHQWR�GH�VHUYLoRV�GH�VD~GH��6mR�
HVWDV�� VHP� H[FHomR�� DV� UHJUDV� GD�
FRQWUDWDomR� S~EOLFD�� j� VHPHOKDQoD�
de outras contratações de serviços 

do Estado.

2V����FHQWURV�GH�VD~GH��DJRUD�HTXL-

pados e adaptados em termos de 

instalações, apresentam, segundo o 

compromisso do Governo, todas as 

condições para a prestação de cui-

dados de qualidade, à semelhança 

GDV�H[LJLGDV�SDUD�D�SUiWLFD�SULYDGD�
GD�SURÀVVmR��
De acordo com o Diário de Notícias, 

R�0LQLVWpULR�GD�6D~GH�SUHYr�D�H[SDQ-

VmR�GD�H[SHULrQFLD��PDV�TXH�´R�Q~-

mero e abordagem do processo está 

dependente das avaliações que fo-

rem efetuadas”. O projeto-piloto será 

avaliado em várias fases, sendo que 

a primeira deverá acontecer no início 

GR� SUy[LPR� DQR�� 5HFRUGH�VH� TXH� R�

“SEMPRE 
NUTRI 
INTERESSE 
POR ESTA 
INTEGRAÇÃO, 
TENDO JÁ 
PUBLICADO 
UMA 
PROPOSTA 
SOBRE A 
MEDICINA 
DENTÁRIA
NO SNS”

“ANTES
DO PROJETO, 
A MAIORIA 
DESTAS 
PESSOAS 
NÃO TINHA 
ACESSO A 
TRATAMENTOS 
POR FALTA
DE RECURSOS 
FINANCEIROS”
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FILIPA SILVA NETO
Médica dentista no Centro de Saúde

do Monte da Caparica

1 - Sempre fui a favor da inclusão de médicos dentistas 

QRV�FHQWURV�GH�VD~GH��'HFLGL�FRQFRUUHU�SRUTXH�H[LVWHP�
SRSXODo}HV�FDUHQFLDGDV�TXH�DLQGD�QmR�WrP�DFHVVR�D�
FXLGDGRV�GH�VD~GH�RUDO��(QFDUR�FRPR�XP�QRYR�GHVD-

ÀR��QR�TXDO�SRVVR�PHOKRUDU�R�HVWDGR�GH�VD~GH�RUDO�GRV�
utentes e, consequentemente, dar-lhes maior qualida-

de de vida.

2���$�PLQKD�SUHVHQoD�WHP�VLGR�PXLWR�EHQpÀFD��GDGR�R�
elevado grau de adesão às consultas. Muitos utentes 

QmR� WLQKDP�FRQGLo}HV�HFRQyPLFDV�SDUD� LU�DR�PpGLFR�
dentista em clínicas privadas, enquanto outros são por-

WDGRUHV�GH�GRHQoDV�VLVWpPLFDV��HP�TXH�XPD�Pi�VD~GH�
RUDO� DIHWD� QHJDWLYDPHQWH� D� VXD� VD~GH� JHUDO�� $WUDYpV�
GHVWH�SURMHWR��HVWHV�SDFLHQWHV�WrP�FRQVHJXLGR�WUDWDU�DV�
patologias orais, bem como readquirir função mastiga-

WyULD�H�HVWpWLFD�

MARIANA WINCK 
Médica dentista no Centro de Saúde de Mafra - Ericeira

1���$V�GLÀFXOGDGHV�QR�PHUFDGR�GH�HPSUHJR�GH�PHGLFLQD�GHQWiULD�HP�3RUWXJDO�
VmR�FDGD�YH]�PDLV�YLVtYHLV��IDOR�GH�XPD�iUHD�SURÀVVLRQDO�FRP�VHWH�IDFXOGDGHV�
HP� WHUULWyULR�QDFLRQDO�� GH�RQGH� VDL� DQXDOPHQWH�XP�Q~PHUR�TXH�H[FHGH�HP�
grande medida as necessidades do país. 

$SyV�XPD�WHQWDWLYD�QR�SULYDGR��H�FRQVHTXHQWH�GHVLOXVmR��GHFLGL�GDU�XPD�~OWLPD�
oportunidade ao país. Candidatei-me à procura de uma equipa com interes-

ses em comum, uma organização que valorize os trabalhadores, estabilidade 

ÀQDQFHLUD���H�IHOL]PHQWH�DFHUWHL�HP�FKHLR�

2���$�LQWHJUDomR�GH�PpGLFRV�GHQWLVWDV�QRV�FHQWURV�GH�VD~GH�YHLR�S{U�ÀP�D�XPD�
lacuna que há muito tempo prejudica a qualidade de vida dos portugueses. 

Desde que iniciei a minha atividade neste projeto, que me deparo com grupos 

vulneráveis da população em condições orais completamente assustadoras. A 

SRVVLELOLGDGH�GH�SRGHUHP�PHOKRUDU�D�VXD�YLGD�FRP�D�H[LVWrQFLD�GH�FXLGDGRV�GH�
VD~GH�RUDO�D�EDL[R�SUHoR�RX�PHVPR�D�SUHoR�]HUR��IRL�XPD�QRWtFLD�TXH�DJUDGRX�D�
WRGRV��VHP�H[FHomR��e�UHFRQIRUWDQWH�ID]HU�SDUWH�GH�XP�SURMHWR�TXH�HVWi�D�WUD]HU�
WDQWD�IHOLFLGDGH�DRV�SRUWXJXHVHV�PDLV�YXOQHUiYHLV��2�Q~PHUR�GH�FRQVXOWDV�HVWi�
D�DXPHQWDU�H[SRQHQFLDOPHQWH��JUDoDV�j�VLQHUJLD�HQWUH�RV�YiULRV�SURÀVVLRQDLV�
envolvidos, elementos fundamentais para o sucesso de uma abordagem ade-

TXDGD�H�LQWHJUDGD�GH�VD~GH�RUDO�

3ODQR�GH�5HIRUPDV�GR�DWXDO�([HFXWL-
YR�SUHYr�SDUD�R�616��DWp�DR�ÀQDO�GD�
OHJLVODWXUD��TXH����FHQWURV�GH�VD~GH��
em todo o país, possam acolher mé-

dicos dentistas.

Numa entrevista recente ao jor-

QDO� 3~EOLFR�� R� PLQLVWUR� GD� 6D~GH�
H[SOLFRX� TXH� ´IDFH� j� HVFDVVH]� GH�
recursos, temos prioridades. Não 

havendo dinheiro para todos, no 

FDVR�GD�VD~GH�RUDO��DV�SULRULGDGHV�
serão provavelmente os idosos, dia-

béticos, seropositivos, [as pessoas] 

FRP�FDUrQFLD�HFRQyPLFD�H[WUHPDµ��
Este facto levou Adalberto Campos 

)HUQDQGHV�D�TXHVWLRQDU�R�VHJXLQWH��

“Temos que interiorizar que fazer 

SROtWLFD� GH� VD~GH� FRP� XP� FDUiWHU�
TXH� UHVSHLWH� D� HTXLGDGH� VLJQLÀFD��
os recursos que tenho são estes, 

então quem vou proteger?”, ao que 

UHVSRQGHX�TXH�´QyV�QmR�GLVVHPRV�
que íamos dar um [médico] dentis-

ta a todos os portugueses. Estamos 

D�SURFXUDU�TXDOLÀFDU�RV�FHQWURV�GH�
VD~GH��GDU�PDLV�UHVSRVWDV�H�YDPRV�
à velocidade que pudermos, com os 

recursos que temos.”

Como tem feito até aqui, a OMD vai 

continuar a acompanhar todo o de-

senrolar deste processo, no âmbito 

das suas prerrogativas estatutá-

rias e numa linha de comunicação 

frontal e assertiva que sempre tem 

PDQWLGR�FRP�R�0LQLVWpULR�GD�6D~GH��
Esta inserção potencia a conscien-

cialização e o aumento da procura 

GH�FXLGDGRV�GH�VD~GH�RUDO�HP�JHUDO��
por parte da população. Por isso, a 

Ordem reforça todo o seu empenho 

em responder às questões que per-

sistem junto dos decisores políticos, 

mas também junto da comunicação 

social, dos cidadãos e dos médicos 

dentistas.

“É RECONFORTANTE 
FAZER PARTE DE UM 
PROJETO QUE ESTÁ 
A TRAZER TANTA 
FELICIDADE AOS 
PORTUGUESES
MAIS VULNERÁVEIS”

“SEMPRE FUI 
A FAVOR DA 
INCLUSÃO 
DE MÉDICOS 
DENTISTAS 
NOS CENTROS 
DE SAÚDE”
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PROJETO-PILOTO ARRANCOU 
NO MONTE DA CAPARICA

1D�LQDXJXUDomR�GR�SULPHLUR�FRQVXOWyULR�GH�
PHGLFLQD�GHQWiULD�QD�8QLGDGH�GH�6D~GH�)DPLOLDU�
�86)��0RQWH�GD�&DSDULFD��D����GH�VHWHPEUR��
R�VHFUHWiULR�GH�(VWDGR�$GMXQWR�H�GD�6D~GH�
adiantou que que o Governo está a trabalhar na 

harmonização do Estatuto dos Médicos Dentistas, 

tanto daqueles que já estão inseridos no SNS 

�FHUFD�GH������EHP�FRPR�GRV�SURÀVVLRQDLV�TXH�
fazem parte do projeto-piloto.

$�86)�0RQWH�GD�&DSDULFD�IRL�D�SULPHLUD�GH����
XQLGDGHV�GH�VD~GH�D�UHFHEHU�XP�PpGLFR�GHQWLVWD�
e um assistente, contratados por concurso 

S~EOLFR��QR�kPELWR�GR�SURMHWR�SLORWR�GH�LQFOXVmR�GD�
PHGLFLQD�GHQWiULD�QR�6HUYLoR�1DFLRQDO�GH�6D~GH��
Os 13 médicos dentistas que agora integram o 

616�IRUDP�FRQWUDWDGRV�SRU�FRQFXUVR�S~EOLFR��
ODQoDGR�SHOR�0LQLVWpULR�GD�6D~GH�HP�MXOKR��SHOR�
SUD]R�GH�XP�DQR��FRP����KRUDV�VHPDQDLV�H�
remuneração equivalente à carreira de Técnico 

6XSHULRU�GH�6D~GH��
Na visita de inauguração estiveram presentes, 

além do secretário de Estado Adjunto e da 

6D~GH��)HUQDQGR�$UD~MR�H�GR�EDVWRQiULR�GD�
OMD, Orlando Monteiro da Silva, o diretor-geral 

GD�6D~GH��)UDQFLVFR�*HRUJH��R�SUHVLGHQWH�GR�
Conselho Diretivo da Administração Regional de 

6D~GH�GH�/LVERD�H�9DOH�GR�7HMR��5RVD�GH�0DWRV��R�
vice-presidente do Conselho Diretivo da ARSLVT, 

Luís Pisco, o presidente do Conselho Geral da 

OMD, Paulo Ribeiro de Melo e representantes da 

'LUHomR�*HUDO�GD�6D~GH�H�6HUYLoRV�3DUWLOKDGRV�GR�
0LQLVWpULR�GD�6D~GH�

VERA NETO
Médica dentista no Centro de Saúde de Rio Maior
 

1���&RPR�SURÀVVLRQDO��H[HUFHQGR�HVWD�DWLYLGDGH��FRQVL-
dero o projeto-piloto como uma mais-valia para comuni-

GDGH��,QIHOL]PHQWH�D�VD~GH�RUDO�p�XPD�iUHD�SDUD�D�TXDO�
a população continua a não estar sensibilizada para a 

sua importância, principalmente a população mais ido-

sa, que não tem um acompanhamento regular ao nível 

GD�VD~GH�RUDO��
Considero que este projeto contribuirá, por um lado, 

SDUD�D�PHOKRULD�GR�HVWDGR�GH�VD~GH�JHUDO�GR�SDFLHQWH�H��
por outro, desempenhará um papel fundamental tanto 

na prevenção, como na consciencialização dos utentes. 

2�QRVVR� REMHWLYR� SDVVD� QmR� Vy� SHOR� WUDWDPHQWR��PDV�
também pela prevenção e instrução de cuidados de hi-

giene oral aos pacientes, evitando, deste modo, a nossa 

DWXDomR�DSHQDV�HP�FDVRV�GH�XUJrQFLD��

2� ��'XUDQWH�HVWH�SULPHLUR�PrV�SRVVR�DÀUPDU�TXH�PXL-
WRV�XWHQWHV�WrP�DGHULGR�DR�SURJUDPD��0XLWRV�GHOHV�QmR�
WrP�SRU�KiELWR�ID]HU�YLVLWDV�UHJXODUHV�DRV�FRQVXOWyULRV�
PpGLFR�GHQWiULRV�H�H[LVWH��DLQGD��XPD�PLQRULD�TXH�QXQ-

FD�WLQKD�LGR�DR�PpGLFR�GHQWLVWD��7HQWDPRV�H[SOLFDU�DRV�
QRVVRV�XWHQWHV�TXH�DSRVWDU�QD�VD~GH�LQFOXL�� WDPEpP��
FXLGDGRV�GH�VD~GH�RUDO��
Em todas as consultas dedicamos um tempo para refor-

oDU�DFRQVHOKDU�KiELWRV�GH�KLJLHQH�H�SRVVR�DÀUPDU�TXH��
na sua maioria, registamos melhorias de consulta para 

consulta. 

$SHVDU�GR�IDWRU�VRFLRHFRQyPLFR�QmR�VHU�XP�GRV�FULWp-

rios de inclusão, muitos dos pacientes, quando questio-

nados sobre o motivo de não fazerem um controlo regu-

ODU�DR�QtYHO�GD�VD~GH�RUDO��LQGLFDP�QRV�FRPR�SULQFLSDO�
PRWLYR�D�IDOWD�GH�GLVSRQLELOLGDGH�ÀQDQFHLUD��
A implementação da medicina dentária no SNS permi-

te, no meu entender, por um lado, colmatar uma falha 

H[LVWHQWH� QXP� JUXSR� GH� XWHQWHV� FRP� QHFHVVLGDGHV��
TXH�DSHQDV�UHFRUUHP�HP�FDVR�GH�XUJrQFLD�H��SRU�RXWUR��
permite um controlo regular, possibilitando que a nossa 

atuação seja principalmente ao nível da prevenção, mi-

nimizando as perdas dentárias.

1 - O QUE O 
MOTIVOU A 

CONCORRER A 
ESTE PROJETO-

-PILOTO?

2 - ENQUANTO 
MÉDICO DENTIS-

TA NOTA QUE A 
SUA PRESENÇA 

NO CENTRO 
DE SAÚDE TEM 

SIDO BENÉFICA 
PARA A POPU-

LAÇÃO? QUAL O 
GRAU DE ADE-

SÃO A ESTAS 
CONSULTAS?

PA
IN
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O

 
“ESTE PROJETO 
CONTRIBUIRÁ 
PARA 
A MELHORIA 
DO ESTADO 
DE SAÚDE GERAL 
DO PACIENTE”
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A PRIMEIRA CERÂMICA PARA  

RESTAURAÇÕES DIRETAS

Admira Fusion

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemanha · Linha Gratuita 00800 44 444 555 · www.voco.pt 

r O primeiro material de restauração no mundo exclusivamente à base de cerâmica

r Contração de polimerização mínima (1,25 % v/v)  e uma tensão de contração  
 particularmente baixa**

r Inerte, ou seja, altamente biocompatível e extremamente resistente a alterações de cor

r Satisfaz as mais elevadas exigências quer nos dentes anteriores, quer nos posteriores

r Excelentes qualidades de manipulação, fácil polimento de alto brilho e elevada  
� FWTG\C�UWRGTƂEKCN��RCTC�ÏVKOQU�TGUWNVCFQU�C�NQPIQ�RTC\Q

r Compatível com todos os adesivos convencionais

A verdadeira evolução
N
ovid

ad
e: E

m
b
alagem
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e  

am
ostra p

ara exp
erim

en
tar!*

Agora  

também na versão 

ƃWKFC

* Descubra as nossas promoções atuais e a embalagem de amostra contendo o Admira Fusion, Admira Fusion Flow e  
 Admira Fusion x-tra a um preço preferencial. Representante VOCO em Portugal: TLM 937 083 146 · info@voco.com 
���GO�EQORCTCÃ¿Q�EQO�VQFQU�QU�EQORÏUKVQU�FG�TGUVCWTCÃ¿Q�EQPXGPEKQPCKU

Visite-nos na Colônia (Alemanha)
21.-25.03.2017
stand R8/S9 + P10, salão 10.2

E

X
C

E
L L E N T

NO 

C
L

A
S

S
I

C

MONOMERS

B

I
O

C
O M P A T

I
B

I
L

I
T

Y



14  I omd I OUTUBRO 2016

o
rd

e
m

o
m

d

PRINCIPAIS PROJETOS EM ANÁLISE

CONSELHO DIRETIVO DA OMD 
REUNIU NO PORTO
A 17 de setembro, o Conselho 

Diretivo da Ordem dos 
Médicos Dentistas realizou a 
sua 10ª reunião ordinária. O 

projeto-piloto do Governo, as 
especialidades e a nova tabela 

da ADSE foram os temas em 
destaque. 

Durante o encontro, que 
decorreu na cidade do Porto, 

o executivo da OMD analisou 
os últimos desenvolvimentos 
do processo de colocação de 
médicos dentistas nos centros 

de saúde das regiões de Lisboa e 
Vale do Tejo e do Alentejo. 

O Conselho Diretivo deliberou ainda 

R�HQYLR�GH�XPD�H[SRVLomR�DWXDOL]D-

GD� DR� PLQLVWUR� GD� 6D~GH� UHODWLYD-

mente à nova tabela de medicina 

dentária da ADSE. 

Quanto ao processo das especiali-

dades de cirurgia oral, odontopedia-

tria e periodontologia, atualmente 

em curso, os participantes na reu-

QLmR�ÀFDUDP�D�FRQKHFHU�D�DYDOLDomR�
curricular efetuada pelas respetivas 

comissões constitutivas. Neste mo-

mento, decorrem as audições pre-

senciais. 

MEMBROS DO CONSELHO DIRETI-
VO FAZEM BALANÇO DOS PRIMEI-
ROS MESES DE MANDATO
À margem da reunião, a Revista da 

OMD conversou com alguns dos 

PHPEURV�GR�H[HFXWLYR�VREUH�RV�SUL-
meiros meses de trabalho (foram 

eleitos em dezembro de 2015, pela 

~QLFD�OLVWD�$��H�RV�SURMHWRV�TXH�FRQ-

sideram mais importantes para a 

20'�� (XQLFH� 9LUJtQLD� &DUULOKR�� ,QrV�
Montargil e Pedro Pires falam sobre a 

VXD�H[SHULrQFLD�QR�&RQVHOKR�'LUHWLYR���

EUNICE VIRGÍNIA CARRILHO
Estes meses foram de trabalho in-

tenso e profícuo de uma equipa de-

dicada e disponível para colaborar 

em novos projetos e missões. Tive-

mos de reunir frequentemente para 

encetar e concluir tarefas, cujas reu-

niões protocolares se mostraram in-

VXÀFLHQWHV��)RUDP�PXLWDV�KRUDV�GH�
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WiULD��OLPLWDQGR�DV�FRPSHWrQFLDV�GH�
decisão e atuação clínica dos médi-

cos dentistas (além da limitação das 

FRPSDUWLFLSDo}HV���)RUDP�PHVHV�GH�
DYDQoRV�H� UHFXRV�H�TXH�Vy�D� LQVLV-
WrQFLD�H�HPSHQKR�GR�JUXSR�GD�20'�
conseguiu que não tivesse as suas 

FRQVHTXrQFLDV�
Escolho como terceiro destaque, a 

luta que temos travado para regula-

mentar as práticas publicitárias em 

VD~GH��TXH�p�XP�WUDEDOKR�FRQMXQWR�
FRP�DV�RXWUDV�RUGHQV�SURÀVVLRQDLV�
GD�VD~GH�

INÊS MONTARGIL
)DoR� XP� EDODQoR� PXLWR� SRVLWLYR�
destes meses de trabalho. Tem sido 

XPD�H[SHULrQFLD�SURÀVVLRQDO�IUDQFD-

mente enriquecedora.

Ao nível do Conselho Diretivo vive-

-se um clima de fortíssima união e 

cooperação, em torno de um proje-

to comum e em prol da classe dos 

médicos dentistas. Em suma, estou 

PXLWR� IHOL]�� SHVVRDO� H� SURÀVVLRQDO-
mente.

Apesar de considerar que todos os 

projetos são importantes, ainda 

que a níveis e com penetrações di-

ferentes, considero as especialida-

des dentro da medicina dentária, a 

discussão da entrada dos médicos 

dentistas no SNS e o Congresso da 

20'�������RV� WUrV�SURMHWRV� LPSRU-
tantes para os médicos dentistas.

PEDRO PIRES
Nos primeiros meses de um manda-

to o que se faz sempre é começar 

a trabalhar para se cumprir o que 

foi proposto durante as eleições. A 

“lista A” tem quatro grandes apostas 

SDUD�HVWH�PDQGDWR��DFHVVR�j�VD~GH�
RUDO�� UHJXODomR�GD�SURÀVVmR�� YDORUL-
zação do médico dentista e organi-

zação da OMD. É nisto que estamos 

a trabalhar.

Posso salientar o aparecimento do 

Conselho Geral dentro dos Órgãos 

Sociais da OMD e quero, também, 

referir o tema do SNS e a nova entra-

da de médicos dentistas num proje-

to-piloto com um ano de duração.

Nesta altura não posso dizer que es-

teja a correr mal, mas também não 

FRUUHX�WXGR�EHP��3RU�H[HPSOR��QHV-
te projeto tão importante dos médi-

cos dentistas no SNS, nem tudo cor-

reu como o Conselho Diretivo queria 

e, por esse motivo, não assinámos 

FRP�R�0LQLVWpULR�GD�6D~GH�R�GRFX-

PHQWR�ÀQDO��e�XP�SURMHWR�LPSRUWDQ-

te, mas que não correu conforme os 

interesses das populações e o que 

nos tinha sido prometido pela tutela.

Na minha opinião, o primeiro e mais 

importante dossier, seria reverter o 

projeto de Bolonha que conduziu a 

uma perda enorme da qualidade do 

ensino pré-graduado da medicina 

dentária. Voltar a haver seis anos 

de curso e voltar o “ensino sério” da 

PHGLFLQD� QRV� SULPHLURV� WUrV� DQRV�
do curso de medicina dentária. E já 

agora, que não fosse possível haver 

ensino de medicina dentária “longe” 

H�́ IRUDµ�GH�XP�KRVSLWDO��)DOR�HP�WUrV�
SURMHWRV� QXP�Vy��PHOKRUDU� D� TXDOL-
dade do ensino pré-graduado.

,QrV�0RQWDUJLO

Eunice Virgínia Carrilho

Pedro Pires

OS 
PARTICIPANTES 
NA REUNIÃO 
FICARAM A 
CONHECER A 
AVALIAÇÃO 
CURRICULAR 
EFETUADA 
PELAS 
RESPETIVAS 
COMISSÕES 
CONSTITUTIVAS

“

“

trabalho de grupo e individual.

6y�HVWH�HVStULWR�GH�WRWDO�GLVSRQLELOL-
dade e camaradagem, colocando 

os interesses coletivos em primeiro 

lugar, pode permitir levar a bom por-

to os projetos iniciados. O balanço é 

JOREDOPHQWH�PXLWR�SRVLWLYR�
A implementação das especialida-

des e o início do acesso às mesmas 

ocorreu no segundo semestre de 

������PDV�IRL�VHP�G~YLGD�HP������
que o processo se desenrolou mais 

intensamente, com a receção e 

análise das mesmas. Este trabalho 

GLItFLO��PRURVR�H�GH�JUDQGH�HVSHFLÀ-

FLGDGH�Vy�WHP�VLGR�SRVVtYHO�FRP�D�
colaboração de uma equipa dispo-

nível e coesa, que tem trabalhado 

DUGXDPHQWH��)RL��DWp�HVWD�IDVH��XP�
enorme sucesso e é um dos proje-

tos mais importantes.

É de salientar, ainda, o trabalho de-

VHQYROYLGR� SHOR� JUXSR� 20'�$'6(��
criado com vista ao impedimento da 

implementação das novas regras 

(nova tabela) de comparticipação 

dos tratamentos de medicina den-
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A proposta do Governo pretende 

estabelecer o quadro legislativo 

que regulamenta os vários atos de 

VHWH�SURÀVV}HV�GR�VHWRU�GD�VD~GH�
O documento, da autoria do Gover-

no, foi elaborado e apresentado 

j� $VVHPEOHLD� GD� 5HS~EOLFD� DSyV�
DXGLomR�GH�WRGDV�DV�RUGHQV�SURÀV-
VLRQDLV�GD�iUHD�GD�VD~GH��LQFOXLQGR�
a Ordem dos Médicos Dentistas. A 

OMD participou em reuniões com 

R�0LQLVWpULR�GD�6D~GH�H�RXWUDV�RU-
GHQV�SURÀVVLRQDLV�H�QXPD�VpULH�GH�
consultas para a elaboração da pro-

posta de lei, cuja condução política 

esteve a cargo do secretário de Es-

WDGR�$GMXQWR�H�GD�6D~GH��
No caso dos médicos dentistas, a 

SURSRVWD�GH� OHL� GHÀQH�R�DWR�PpGL-
co-dentário como consistindo na 

atividade de estudo, prevenção, 

GLDJQyVWLFR��WUDWDPHQWR�H�UHDELOLWD-

ção das anomalias e doenças dos 

GHQWHV�� ERFD��PD[LODUHV� H� HVWUXWX-

UDV� DQH[DV�� QR� FRQWH[WR� GD� VD~GH�
em geral.  

$�GHÀQLomR�LQFOXL�DLQGD�D�SUHVFULomR�
GH�PHLRV�DX[LOLDUHV�GH�GLDJQyVWLFR�
e emissão de receitas e atestados 

médicos enquadrados no âmbito 

da sua atividade, em conformidade 

com as disposições legais e regula-

mentares em vigor.  

Sendo que constituem ainda atos 

médico-dentários, as atividades 

WpFQLFR�FLHQWtÀFDV�GH�HQVLQR��IRUPD-

ção, educação e organização para 

D�SURPRomR�GD�VD~GH�H�SUHYHQomR�
da doença, quando praticadas por 

médicos dentistas.  

O diploma, que se encontra na co-

PLVVmR� GD� HVSHFLDOLGDGH�� GHÀQH�
WDPEpP�D�FRPSHWrQFLD�SDUD�D�SUi-

WLFD�GH�DWR�PpGLFR�GHQWiULR�TXH�Vy�
SRGH�VHU�H[HUFLGD�SRU�SURÀVVLRQDLV�
regularmente inscritos na Ordem 

GRV�0pGLFRV�'HQWLVWDV��DSyV�D�FRQ-

clusão da licenciatura ou mestrado 

em medicina dentária, conferida 

por uma instituição de ensino supe-

rior portuguesa ou com formação 

académica superior estrangeira a 

quem tenha sido conferida equiva-

OrQFLD���

3DUD�TXHVW}HV�GH�H[HUFtFLR�LOHJDO�GD�
SURÀVVmR�� D� SURSRVWD� GH� OHL� FRQVL-
dera contraordenação a prática por 

pessoas, singulares ou coletivas, 

sem autorização ou legalmente ha-

bilitadas a praticar estes atos.  

As coimas podem ir de 500 a 1.870 

euros, no caso de pessoas singula-

UHV��H�GH�������D��������HXURV��QR�
caso de pessoas coletivas, ainda 

que irregularmente constituídas. 

Em casos de reincidentes as coi-

mas aumentam para de 1.000 a 

������ HXURV� QR� FDVR� GH� SHVVRDV�
VLQJXODUHV�� H� GH� ������ D� �������
euros para empresas.  

De salientar que os representantes 

legais das pessoas coletivas ou os 

VyFLRV� GDV� VRFLHGDGHV� LUUHJXODU-
mente constituídas respondem so-

lidariamente pelo pagamento das 

coimas e das custas inerentes ao 

processo.  

As coimas incluídas na proposta 

de lei aplicam-se também a casos 

de promoção, divulgação ou pu-

blicidade realizados por pessoas, 

VLQJXODUHV� RX� FROHWLYDV�� D� H[HUFHU�
ilegalmente. 

As ordens abrangidas por este di-

SORPD�WrP�GLUHLWR�GH�TXHL[D�QR�FUL-
me de usurpação de funções por 

H[HUFtFLR�LOHJDO�GD�SURÀVVmR���
1D�VHTXrQFLD�GR�TXH�Mi�HVWDYD�HV-
tabelecido nos estatutos da OMD e 

que devido ao seu sucesso é agora 

reforçado e alargado às restantes 

RUGHQV� GD� VD~GH�� D� SURSRVWD� GR�
*RYHUQR�SUHYr�TXH�HVWDV�HQWLGDGHV�
possam constituir-se como assis-

tentes nos processos e ser ouvidas 

pelas autoridades disciplinares e 

judiciais em processos de natureza 

civil ou criminal em que esteja em 

causa a apreciação de atos relacio-

QDGRV�FRP�D�SURÀVVmR�TXH�WXWHODP�

Foi aprovado por unanimidade um 
requerimento apresentado pelo Governo 
solicitando a baixa à Comissão de Saúde, 
sem votação, por um período de 60 dias, 
da Proposta de Lei n.º 34/XIII/2.ª (GOV) que 
procede à definição e à regulação dos atos do 
biólogo, do enfermeiro, do farmacêutico, do 
médico, do médico dentista, do nutricionista e 
do psicólogo. Não houve assim lugar à votação 
prevista na generalidade. 

BAIXA À COMISSÃO DE SAÚDE

PROPOSTA DE LEI DEFINE 
O ATO EM SAÚDE



  OUTUBRO 2016 I omd I  17

O despacho acrescenta ainda que 

“na medida em que não possam ter 

outra utilização além de integrarem 

o implante dentário, os bens em 

FDXVD�HVWmR�DSWRV�D� FXPSULU�R� ÀP�
GH�VXEVWLWXLU�XP�yUJmR�GR�FRUSR�KX-

mano ou parte deste, que comporta 

XPD�GHÀFLrQFLDµ�

De acordo com o despacho de 12 de setembro de 2016, 
do subdiretor-geral da Área de Gestão Tributária do IVA, 
remetido pela Autoridade Tributária Aduaneira à OMD, os 
implantes dentários, pilares de fixação e as coroas dentárias, 
ainda que transacionados separadamente, são subsumíveis à 
verba 2.6 da lista I do Código do IVA relativa a dispositivos 
médicos destinados a substituir qualquer membro ou órgão 
do corpo humano, ficando como tal, sujeitos à taxa reduzida 
do IVA, fixada atualmente em 6%.

A Autoridade Tributária refere tam-

bém que a prestação de serviços 

relacionados com a aplicação de 

implantes dentários - constituídos 

por implante ou parafuso de titânio, 

pilar e coroa - se encontra isenta de 

IVA.

O referido despacho surge como 

resposta à posição formal da OMD, 

HPLWLGD�D���GH�DJRVWR�GH�������QRV�
termos do qual se solicitou à Autori-

dade Tributária a alteração da inter-

pretação praticada relativamente à 

aplicação do IVA no âmbito dos im-

plantes dentários.

APLICAÇÃO DA TAXA REDUZIDA DE IVA 

IMPLANTES DENTÁRIOS
E DEMAIS PEÇAS DE LIGAÇÃO
OU FIXAÇÃO DA PRÓTESE

A OMD, 
CONSIDEROU 
QUE OS 
IMPLANTES E 
COMPONENTES 
PROTÉSICOS, 
(...) DEVERIAM 
SER 
ENQUADRADOS 
NA MESMA TAXA 
DE IVA QUE UM 
DISPOSITIVO 
MÉDICO COM O 
MESMO FIM

“

“
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Recorde-se que com base num 

parecer vinculativo de 2011, a Au-

toridade Tributária vinha a sujeitar 

RV� LPSODQWHV� GHQWiULRV� H� SUyWHVHV�
GHQWiULDV�D�GLIHUHQWHV�WD[DV�GH�,9$��
consoante fossem adquiridos e apli-

cados completos ou em partes.

Sustentava a Autoridade Tributária 

e Aduaneira que somente devia 

VHU�DSOLFDGD�D�WD[D�GH�,9$�UHGX]LGD�
quando os implantes, pilares e den-

tes fossem faturados em conjunto e 

não em separado, sendo aplicada 

D�WD[D�UHGX]LGD�GH� ,9$�jV�SUyWHVHV�
FRQVWLWXtGDV�SRU�XPD�´XQLGDGH�~QL-
ca de implante”.

Este assunto mereceu a atenção 

e acompanhamento da OMD, que 

tal como o Infarmed I.P, considerou 

que os implantes e componentes 

protésicos, mesmo colocados no 

mercado em separado e sendo dis-

positivos médicos individualizados, 

DR�FRQFRUUHUHP�SDUD�R�PHVPR�ÀP��
ou seja, a substituição de parte de 

XP�´yUJmRµ�GR�RUJDQLVPR�KXPDQR��
deveriam ser enquadrados na mes-

PD� WD[D�GH� ,9$�TXH�XP�GLVSRVLWLYR�
PpGLFR�FRP�R�PHVPR�ÀP�
-i� HP������� QR� kPELWR� GD� SDUWLFL-
pação na Comissão Nacional de 

0HGLFDPHQWRV� H� 3URGXWRV� GH� 6D~-

de do Âmbito da Medicina Dentária 

(CNMPSMD), em parceria com o 

,1)$50('�,�3�� D� 20'� SURFHGHX� j�
elaboração de uma informação insti-

tucional, esclarecendo as caracterís-

ticas e natureza dos implantes e res-

petivos componentes, comprovando 

D�VXD�LJXDO�ÀQDOLGDGH�PpGLFD��EHP�
como a necessidade de trabalhá-los 

separadamente no tempo, adaptan-

do-os assim a cada doente.

No mesmo ano, a Comissão Cien-

WtÀFD� GD�20'�HODERURX� LJXDOPHQWH�
XPD� DUJXPHQWDomR� WpFQLFR�FLHQWtÀ-

ca, com o intuito de descrever o con-

ceito de implante dentário e seus 

componentes.

(�HP�RXWXEUR�GH������� UHDOL]RX�VH�
XPD� $XGLrQFLD� 3DUODPHQWDU� QD� $V-
VHPEOHLD�GD�5HS~EOLFD��HP�VHGH�GH�
&RPLVVmR� GH� 2UoDPHQWR�� )LQDQoDV�
H�$GPLQLVWUDomR�3~EOLFD��D�UHVSHLWR�
deste assunto, tendo os deputados 

do PCP, Carla Cruz, Paulo Sá e Paula 

Santos, questionado formalmente o 

*RYHUQR�VREUH�D�DSOLFDomR�GD� WD[D�
normal de IVA aos implantes dentá-

ULRV�H�PDWHULDO�GH�SUyWHVH�GHQWiULD�
1R� GLD��� GH� RXWXEUR� GH������� SRU�
solicitação da Autoridade Tributá-

ria, realizou-se uma reunião com a 

Inspeção-Geral dos Serviços Tribu-

tários, no âmbito da qual, uma vez 

PDLV��D�2UGHP�H[S{V�D�VXD�SRVLomR�
Porém, com o despacho de 12 de 

setembro, que determina a aplica-

omR�GD�WD[D�UHGX]LGD�GH�,9$�DRV�LP-

plantes e respetivos componentes, a 

$XWRULGDGH�7ULEXWiULD�GLVVLSRX�DV�G~-

YLGDV�H[LVWHQWHV�VREUH�HVWD�PDWpULD�
Para esclarecimentos adicionais, re-

comenda-se contactar a Autoridade 

Tributária Aduaneira.

IVA
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O CNS� p� XP�yUJmR� LQGHSHQGHQWH��
que tem por “missão proporcionar 

a participação das várias entida-

GHV� FLHQWtÀFDV�� VRFLDLV�� FXOWXUDLV�
H�HFRQyPLFDV��QD�SURFXUD�GH�FRQ-

sensos alargados relativamente à 

SROtWLFD� GH� VD~GHµ�� (QWUH� DV� VXDV�
funções, refere o diploma, “com-

SHWH�DR�&16��SRU� LQLFLDWLYD�SUySULD�
ou sempre que solicitado pelo Go-

verno, apreciar e emitir parecer e 

recomendações sobre questões 

relativas a temas relacionados com 

D�SROtWLFD�GH�VD~GHµ��RQGH�VH�LQFOXL�

R�3ODQR�1DFLRQDO�GH�6D~GH�H�D�LQ-

vestigação e inovação nas áreas da 

VD~GH�
Este conselho é constituído por 30 

PHPEURV�� RULXQGRV� GH� P~OWLSORV�
setores, nomeadamente um repre-

VHQWDQWH�GH�FDGD�2UGHP�GD�VD~GH�
�2UGHP� GRV� %LyORJRV�� 2UGHP� GRV�
(QIHUPHLURV��2UGHP�GRV�)DUPDFrX-

ticos, Ordem dos Médicos, Ordem 

dos Médicos Dentistas, Ordem dos 

1XWULFLRQLVWDV� H� 2UGHP� GRV� 3VLFy-

logos). Recorde-se que, aquando a 

aprovação do decreto-lei que criava 

R�&RQVHOKR�1DFLRQDO�GH�6D~GH��HP�
reunião do Conselho de Ministros, 

a 7 de abril, o presidente do CNOP, 

Orlando Monteiro da Silva, remeteu 

DR� PLQLVWUR� GD� 6D~GH�� $GDOEHUWR�
&DPSRV�)HUQDQGHV��H�DR�3ULPHLUR-

�0LQLVWUR��$QWyQLR�&RVWD��XPD�H[SR-

sição subscrita pelas Associações 

3~EOLFDV� 3URÀVVLRQDLV� GH� 6D~GH��
em que solicitava que fosse con-

templada a participação destas en-

tidades em futura regulamentação 

deste conselho (ver edição nº 30 

da Revista da OMD). 

Quanto à representação dos ci-

dadãos no CNS, o diploma esta-

belece que serão seis os utentes 

´HOHLWRV�SHOD�$VVHPEOHLD�GD�5HS~-

blica, por maioria de efetividade 

de funções, incluindo as associa-

ções de doentes”. Poderá con-

VXOWDU� R� 'HFUHWR�/HL� Q��� ��������
QR� VLWH� GD� 20'�� HP� ZZZ�RPG�
SW�QRWLFLDV���������GHFUHWR-

�OHL����������

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) entrou em vigor a 
24 de agosto e iniciará funções assim que for “comunicada 
ao respetivo presidente a designação de, no mínimo, 16 
membros”. O Decreto-Lei nº 49/2016, que estabelece as 
competências do Conselho Nacional de Saúde, indica que 
este organismo será presidido por “um presidente e um 
vice-presidente designados pelo Conselho de Ministros, sob 
proposta do membro do Governo responsável pela área da 
saúde”. 

NOVO ÓRGÃO CONSULTIVO DO GOVERNO 

OMD INTEGRA CONSELHO
NACIONAL DE SAÚDE

COMPETE 
AO CNS, POR 
INICIATIVA 
PRÓPRIA OU 
SEMPRE QUE 
SOLICITADO 
PELO GOVERNO, 
APRECIAR E 
EMITIR 
PARECER 
E 
RECOMENDAÇÕES 
SOBRE 
QUESTÕES 
RELATIVAS 
A TEMAS 
RELACIONADOS 
COM A POLÍTICA 
DE SAÚDE

“

“
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ADSE

NOVA TABELA DE MEDICINA
DENTÁRIA AGUARDA
APROVAÇÃO DO GOVERNO
A OMD foi informada a 22 de setembro, em ofício, pelo 
diretor-geral da ADSE, Carlos Liberato Baptista, que foi 
enviada para aprovação do secretário de Estado da Saúde, 
Manuel Delgado, a nova “Tabela de Medicina Dentária” a 
adotar por este subsistema de saúde. A adoção desta proposta 
depende de despacho favorável do Secretário de Estado da 
Saúde e das estruturas representativas destes trabalhadores.

De acordo com a comunicação, 

“a tabela agora proposta resulta 

de um trabalho desenvolvido pe-

los serviços e técnicos da ADSE”, 

em conjunto com um grupo de 

representantes nomeados pelo 

EDVWRQiULR� GD�20'�� HP�TXH� ÀFRX�
estabelecido que a “ADSE apresen-

taria à sua tutela, para aprovação 

a proposta desenvolvida por este 

grupo de trabalho”. “No âmbito 

deste trabalho procuramos proce-

GHU�j�KDUPRQL]DomR�GRV�FyGLJRV�H�
nomenclatura utilizados na nova ta-

bela da ADSE com os utilizados na 

Tabela de Nomenclatura da OMD, 

GHÀQLQGR�QR�HQWDQWR�D�$'6(�D�YDOR-

ração dos atos, bem como as regras 

DSOLFiYHLVµ��Or�VH�QR�GRFXPHQWR��
A nova tabela, preços e regras de-

YHP�VHU�DSOLFDGRV�QmR�Vy�QR�kPELWR�
do regime convencionado do subsis-

WHPD�GH�VD~GH�GD�)XQomR�3~EOLFD��
PDV� WDPEpP�TXDQGR�RV�EHQHÀFLi-

rios recorrem a um médico dentista 

TXH�HVWHMD�D�H[HUFHU�DWLYLGDGH�QR�UH-

gime privado e lhes cabe solicitar à 

ADSE a comparticipação desse en-

cargo no regime livre. Esta situação, 

segundo o diretor-geral da ADSE, 

vai “representar uma harmonização 

muito relevante no âmbito do de-

senvolvimento da atividade futura 
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GD�$'6(�QHVVD�iUHD��FRP�R�SURSy-

sito de estandardizar a prestação 

de serviços médicos dentários aos 

EHQHÀFLiULRV�GHVWH�VXEVLVWHPDµ��
Carlos Liberato Baptista informa 

que “os preços que agora nos pro-

pomos vir a adotar representam um 

HVIRUoR�ÀQDQFHLUR�VLJQLÀFDWLYR�SDUD�
a ADSE, pela atualização dos valo-

UHV�GD�WDEHOD�H[LVWHQWH��WHQGR�DLQGD�
procurado acolher e ir ao encontro 

das preocupações manifestadas 

pelos representantes da Ordem no 

grupo de trabalho, bem como as 

manifestadas pelos vossos presta-

dores da especialidade”. 

A comunicação indica que “para ser 

possível vir a ADSE adotar esta nova 

tabela é necessário, caso a proposta 

venha a obter despacho favorável” 

GR� VHFUHWiULR� GH� (VWDGR� GD� 6D~GH��
“ser ainda a mesma posteriormente 

aceite pelas estruturas representati-

vas dos trabalhadores da administra-

omR�S~EOLFDµ�
Recorde-se que esta proposta surge 

QD�VHTXrQFLD�GH�XPD�UHXQLmR�HQWUH�
a OMD e a ADSE, que decorreu a 16 

de maio, em que a Ordem reclamava 

que a nova tabela da ADSE não con-

tinha o resultado dos contributos da 

OMD, mutuamente acordados entre 

HVWD�H�R�VXEVLVWHPD�GD�)XQomR�3~-

blica. Desse encontro saiu o compro-

misso, por parte de Carlos Liberato 

Baptista, de “dar formalmente como 

ÀQDOL]DGRV�RV�WUDEDOKRV�GR�UHVSHWLYR�
grupo constituído pela OMD e pela 

ADSE e enviar à respetiva tutela uma 

proposta de nova tabela para regime 

convencionado e regime livre, que 

terá por base o resultado do trabalho 

que foi apresentado pelo grupo de 

trabalho”. 

A partir de 2017, a ADSE deverá 

passar a ser gerida por um instituto 

S~EOLFR�GH�JHVWmR�SDUWLFLSDGD��WXWH-

ODGR� SHORV�PLQLVWpULRV� GD�6D~GH� H�
GDV� )LQDQoDV�� HPERUD� FRP� DGPL-
QLVWUDomR� DXWyQRPD�� $� PHGLGD� IRL�
DQXQFLDGD�SHOR�PLQLVWUR�GD�6D~GH��
$GDOEHUWR� &DPSRV� )HUQDQGHV�� QR�
SDUODPHQWR�� RQGH� H[SOLFRX� TXH� R�
novo organismo deverá ter repre-

VHQWDQWHV�GRV�EHQHÀFLiULRV��
De acordo com a comunicação so-

FLDO�� R� PLQLVWUR� GD� 6D~GH� H[SOLFRX�
aos deputados da Comissão Parla-

PHQWDU�GD�6D~GH� �RQGH� IRL� RXYLGR�
por solicitação do CDS-PP para es-

clarecer as contas do Serviço Na-

FLRQDO�GH�6D~GH��TXH�R�GLSORPD�TXH�
cria o instituto irá em breve ser dis-

cutido na reunião de secretários de 

Estado e no Conselho de Ministros, 

de forma a produzir efeitos a partir 

de 1 de janeiro de 2017. 

Em declarações à imprensa, Adal-

EHUWR� &DPSRV� )HUQDQGHV� H[SOLFRX�
que uma das prioridades deste or-

ganismo será a sustentabilidade do 

VXEVLVWHPD�GH�VD~GH�GRV�WUDEDOKD-

dores do Estado. O alargamento da 

ADSE aos contratos individuais de 

WUDEDOKR�GD�)XQomR�3~EOLFD�SRGHUi�
ser uma das medidas a aplicar, de 

forma a diminuir a idade média dos 

EHQHÀFLiULRV�� TXH�DWXDOPHQWH�HVWi�
QRV����DQRV��

GOVERNO CRIA 
GABINETE 
PARA GERIR REDE 
DE CONVENCIONA-
DOS DA ADSE

O Gabinete de Monitorização, 
Controlo e Gestão da Rede 
(GMCGR) está incumbido 
de “divulgar os preços dos 
cuidados de saúde a praticar” 
pelos convencionados 
e estudar a “prestação 
de cuidados de saúde, 
designadamente sobre os 
preços e novos cuidados de 
saúde”.
De acordo com o despacho 
n.º 10613/2016 (que 
produziu efeitos a 1 de 
agosto), esta “unidade 
RUJkQLFD�ÁH[tYHOµ�SRGHUi�
realizar ações de inspeção 
D�EHQHÀFLiULRV��SUHVWDGRUHV�
convencionados e farmácias, 
em articulação com as 
autoridades.
Caberá ao GMCGR analisar a 
“candidatura de prestadores 
à celebração de convenção, 
acordo, protocolo ou, 
ainda para a prestação de 
novos cuidados”; “propor 
a celebração, revisão, 
suspensão e denúncia 
de convenções, acordos 
e contratos com os 
prestadores de cuidados de 
saúde, organizar e instruir 
os respetivos processos”; 
“organizar um sistema 
de gestão e avaliação do 
regime livre” e “publicar 
e divulgar as tabelas de 
comparticipações”, entre 
outras funções.

A NOVA TABELA, 
PREÇOS E REGRAS 
DEVEM SER 
APLICADOS NÃO 
SÓ NO ÂMBITO 
DO REGIME 
CONVENCIONADO 
DO SUBSISTEMA DE 
SAÚDE DA FUNÇÃO 
PÚBLICA, MAS 
TAMBÉM QUANDO 
OS BENEFICIÁRIOS 
RECORREM A 
UM MÉDICO 
DENTISTA QUE 
ESTEJA A EXERCER 
ATIVIDADE NO 
REGIME PRIVADO 
E LHES CABE 
SOLICITAR À ADSE A 
COMPARTICIPAÇÃO 
DESSE ENCARGO 
NO REGIME LIVRE

“

“
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Em entrevista ao Correio da Ma-
nhã, o bastonário da OMD, Orlando 

Monteiro da Silva comenta que “é 

inadmissível que um médico den-

tista não possa emitir receitas, 

passar atestados ou fazer diag-

QyVWLFRVµ��$V�DÀUPDo}HV�GD�)1$0�
colocam em causa a capacidade 

dos médicos dentistas de diagnos-

ticarem e prescreverem, falando 

mesmo em “esvaziamento claro 

GR�DWR�PpGLFR�H�GDV�FRPSHWrQFLDV�
WpFQLFR�FLHQWtÀFDV�GD�SURÀVVmR�Pp-

dica”.

A Ordem dos Médicos Dentistas 

aproveitou para esclarecer que 

FRQVWD�QR�DUWLJR�����'HÀQLo}HV��GR�
Estatuto da Ordem dos Médicos 

Dentistas (aprovado pela Lei n.º 

����������GH���GH�VHWHPEUR���QR�
SRQWR����R�VHJXLQWH��´'HÀQH�VH�SRU�
medicina dentária o estudo, a pre-

YHQomR��R�GLDJQyVWLFR��R�WUDWDPHQ-

to das anomalias e doenças dos 

GHQWHV��ERFD��PD[LODUHV�H�HVWUXWX-

UDV�DQH[DVµ��-i�R�DUWLJR�����GR�(V-

tatuto da OMD, que contempla os 

“Direitos do médico dentista com 

a Ordem dos Médicos Dentistas”, 

LQGLFD�R�VHJXLQWH��´��²�6mR�GLUHLWRV�
GR� PpGLFR� GHQWLVWD�� �«�� O�� 3DVVDU�
receitas e atestados médicos nos 

termos das disposições legais e re-

gulamentares aplicáveis”.

'H�LJXDO�IRUPD��D�'LUHWLYD���������
CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 7 de setembro, rela-

WLYD�DR�UHFRQKHFLPHQWR�GDV�TXDOLÀ-

FDo}HV�SURÀVVLRQDLV��DÀUPD�QR�$U-
WLJR������Q�����TXH�´HVWD�IRUPDomR�
GH�GHQWLVWD�FRQIHUH�D�FRPSHWrQFLD�
necessária para o conjunto das ati-

YLGDGHV�GH�SUHYHQomR��GH�GLDJQyV-
tico e tratamento de anomalias e 

doenças dos dentes, da boca, dos 

PD[LODUHV�H�GRV�WHFLGRV�DWLQHQWHVµ�

A Ordem dos Médicos Dentistas emitiu uma posição sobre as 
declarações da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) ao 
Diário de Notícias de 12 de setembro, que foram publicadas 
na notícia intitulada “Sindicatos dos médicos contra dentistas 
e enfermeiros a passar receitas e a fazer diagnósticos”. 

)('(5$d®2�1$&,21$/�'26�0e',&26

OMD REAFIRMA COMPETÊNCIAS 
DOS MÉDICOS DENTISTAS

É INADMISSÍVEL 
QUE UM MÉDICO 

DENTISTA NÃO 
POSSA EMITIR 

RECEITAS, 
PASSAR 

ATESTADOS 
OU FAZER 

DIAGNÓSTICOS

“

“
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Médicos dentistas no Serviço Na-
cional de Saúde, pagamentos do 

cheque-dentista, interesse em for-

mação no programa de prescrição, 

utilização das tecnologias de infor-

PDomR�HP�FOtQLFDV�FRQVXOWyULRV�GH�
medicina dentária, implementação 

da comissão pericial da OMD, diag-

QyVWLFR� j� HPSUHJDELOLGDGH� H� DXV-
cultação da opinião dos médicos 

dentistas sobre os diversos cursos 

GR� &HQWUR� GH� )RUPDomR� &RQWtQXD�
VmR� DOJXQV� H[HPSORV� GRV� LQTXp-

ritos promovidos pela Ordem dos 

Médicos Dentistas juntos dos seus 

membros. 

Independentemente dos resultados 

GH�FDGD�HVWXGR��WRGRV�WrP�XP�GH-

QRPLQDGRU� FRPXP�� D� DGHVmR� GRV�
SURÀVVLRQDLV�D�HVWDV�Do}HV��)DFH�D�
esta elevada participação, a OMD 

reconhece o interesse e tempo des-

pendido pelos médicos dentistas 

na resposta aos nossos inquéritos. 

Destacamos que, em virtude da dis-

ponibilidade demonstrada por gran-

de parte dos nossos membros em 

participar nos inquéritos OMD, con-

seguimos incluir esses dados em 

outros estudos, como é o caso do 

GLDJQyVWLFR� SURÀVVLRQDO� GD� FODVVH�
RX�R�%DUyPHWUR�GH�6D~GH�2UDO��3RU�
outro lado, permite-nos ter um co-

nhecimento mais atual e profundo 

da realidade da medicina dentária 

em Portugal. As respostas forneci-

das pelos inquéritos enviados pela 

OMD são ainda integradas no Ob-

VHUYDWyULR�GD�6D~GH�2UDO�� TXH�GLV-
ponibiliza um conjunto de informa-

ções abrangentes e fundamentais 

SDUD�R�H[HUFtFLR�GD�SURÀVVmR��
Os dados fornecidos por todos os 

colegas que respondem aos inqué-

ritos contribuem para o reforço da 

posição da Ordem sobre determina-

dos assuntos, através da apresen-

tação dos resultados dos nossos 

estudos. Por tudo isto, esperamos 

continuar a contar com o contribu-

WR�GH�WRGRV�RV�SURÀVVLRQDLV�SDUD�RV�
SUy[LPRV�LQTXpULWRV�TXH�HVWDPRV�D�
desenvolver e que serão conheci-

dos em breve. 

5()25d2�'$�326,d®2�'$�25'(0�(0�',9(56$6�0$7e5,$6

INQUÉRITOS REALIZADOS MOSTRAM 
UMA CLASSE PARTICIPATIVA

A elevada 
participação 
dos médicos 
dentistas nos 

inquéritos 
realizados 
pela OMD 

tem permitido 
à Ordem 

aprofundar o 
conhecimento 

sobre as 
principais 

matérias que 
dizem respeito 
à profissão. O 
envolvimento 

de todos 
os médicos 

dentistas nestas 
ações tem 

contribuído 
para a 

delineação 
da estratégia 
da OMD nas 
mais variadas 

vertentes.



A formação contínua dos médicos dentistas é um pilar inamovível que 
se impõe como garantia da manutenção da qualidade da prestação 
dos cuidados médico-dentários. A Ordem dos Médicos Dentistas tem 
desempenhado um papel importante nesta área, cuja relevância tem 
vindo a ser crescente. Isto é fruto do trabalho desenvolvido pelo Centro 
GH�)RUPDomR�&RQWtQXD��SHOD�&RPLVVmR�&LHQWtÀFD�H�SHOD�5HYLVWD�GD�20'��
e para o qual contribuíram centenas ou milhares de colegas ao longo dos 
anos.
Estamos no mês do Congresso Anual da OMD que este ano celebra a 
sua XXV edição. O congresso teve o mérito de conseguir conquistar uma 
UHOHYkQFLD�TXH�GLÀFLOPHQWH�VHUi�VXSHUDGD��e��KRMH�HP�GLD��XP�GRV�PDLRUHV�
eventos mundiais de medicina dentária generalista. 
2�FRQJUHVVR�SRVVLELOLWD�D�TXH�VH�DVVLVWDP�D�VHVV}HV�FLHQWtÀFDV�GH�HOHYDGR�
nível, onde todos os anos marcam presença os nomes mais relevantes 

da medicina dentária nacional e internacional. O 
caráter multidisciplinar do evento, o número de salas 
de conferência e de hands-on, permite que o médico 
dentista escolha, nos três dias do congresso, o 
programa que mais se adequa às suas necessidades 
em termos de formação.
O Congresso Anual da OMD permite, ainda, que os 
FROHJDV� VH� HQFRQWUHP� H� WURTXHP� H[SHULrQFLDV�� e� R�
lugar privilegiado para procurar novas soluções para 
os problemas do dia-a-dia da prática clínica, quer 
VHMD� DWUDYpV� GDV� VHVV}HV� FLHQWtÀFDV�� TXHU� DWUDYpV�
GD�GLVFXVVmR�FRP�RV�FROHJDV��8PD�SURÀVVmR�HP�TXH�
o exercício é, na maior parte dos casos, praticado 

isoladamente, ou em pequenos grupos e frequentemente fora dos grandes 
centros, requer grande capacidade de diagnóstico, de plano de tratamento 
e domínio dos materiais e da técnica. A formação disponibilizada pela 
Ordem dos Médicos Dentistas, nomeadamente pelo seu congresso, 
e o seu papel formativo e aglutinador são uma referência por demais 
reconhecida.
$�&RPLVVmR�&LHQWtÀFD�H�D�&RPLVVmR�2UJDQL]DGRUD�GR�;;9�&RQJUHVVR�GD�
OMD desejam a todos os colegas um excelente e proveitoso congresso. 

Pedro Ferreira Trancoso
Presidente da Comissão Organizadora

FORMAÇÃO
     & Ciência
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Artigo de revisão

HENRIQUES I1, PINTO AC1, CARDOSO I1, MONTENEGRO R1

1Clínica Integrada de Medicina Oral

2�OtTXHQ�SODQR�RUDO��/32��p�XPD�GRHQoD�LQÁDPDWyULD�FUyQLFD�DXWRLPXQH��GH�HWLRORJLD�GHVFRQKHFLGD��
com uma prevalência elevada. Axéll e colaboradores (1987), no único grande estudo epidemiológico 
europeu, referem uma prevalência de 1,85%, enquanto Cecebi e colaboradores (2009) referem 
3,4% numa população de 1170 doentes. 
Em Portugal, num estudo de prevalência de patologias orais numa clínica de Medicina Dentária em Lisboa, 
com a avaliação de 9595 doentes, a prevalência de LPO é de 2,7%. Neste estudo, o LPO representa 
����GDV�SDWRORJLDV�RUDLV��VHQGR�D�VHJXQGD�SDWRORJLD�RUDO�PDLV�SUHYDOHQWH��GHSRLV�GR�6tQGURPH�GH�ERFD�
TXHLPDGD��%06���FRP�XPD�SUHYDOrQFLD�QD�SRSXODomR�WRWDO�GH�������&DUGRVR�HW�DO��������
Num estudo retrospetivo no norte de Portugal, Monteiro e colaboradores (2016), referem 61 casos 
de líquen plano oral num total de 3212 biópsias da cavidade oral realizadas no Departamento de 
3DWRORJLD�GR�+RVSLWDO�GH�6DQWR�$QWyQLR�QR�3RUWR�
Esta patologia afeta maioritariamente mulheres, geralmente numa proporção aproximadamente 
GH����� �5DGRFKRYi�HW�DO��������%XGLPLU�HW�DO��������%HUPHMR�)HQROO� HW�DO��������2OLYHLUD�HW�DO��
2010), principalmente em idades superiores a 40 anos, sendo o diagnóstico em crianças e adultos 
MRYHQV�PHQRV�IUHTXHQWH��/DHLMHQGHFNHU�HW�DO��������3DWHO�HW�DO���������1R�HVWXGR�SRUWXJXrV�DFLPD�
referido, o LPO afetou maioritariamente mulheres (73%) e indivíduos entre os 23 e os 100 anos 
(média de 63 anos) (Cardoso et al. 2016). 
Na etiopatogenia desta doença, acredita-se hoje em dia, que existe uma reação imunológica 
PHGLDGD�SRU�FpOXODV�7�jV�FpOXODV�GR�HSLWpOLR�SDYLPHQWRVR�HVWUDWLÀFDGR��SURGX]LQGR�D� OHVmR�QRV�
WHFLGRV�DIHWDGRV��6XJHUPDQ�HW�DO��������
(P�DOJXQV�GRHQWHV�H[LVWH�XP�IDWRU�GH�SUHFLSLWDomR�TXH�SRGH�VHU�LGHQWLÀFDGR��FRPR�SRU�H[HPSOR�D�
presença, na proximidade, de um material restaurador metálico ou não, a toma de alguns fármacos 
(AINE’s, anti-hipertensivos, antibióticos, diuréticos e anti-maláricos, entre outros), ou doença 
sistémica. Nestes casos estamos perante uma lesão ou reação liquenoide. O diagnóstico está 
dependente do estabelecimento de uma relação temporal de algum destes agentes precipitantes 
FRP�DV�OHV}HV�H�p�FRQÀUPDGR�SHOD�UHVROXomR�GD�OHVmR�DSyV�D�HOLPLQDomR�GR�DJHQWH�GH�SUHFLSLWDomR�
(Fig.1)��$JDUZDO�HW�DO��������.UDJHOXQG�HW�DO��������,VVD�HW�DO��������
)RL�VXJHULGD��XPD�DVVRFLDomR�GR�/32�FRP�D�+HSDWLWH�&��YHULÀFDGD�HP�DOJXQV�SDtVHV�GD�(XURSD�

LÍQUEN PLANO ORAL 
! A PATOLOGIA DA MUCOSA ORAL MAIS 
FREQUENTE NOS NOSSOS CONSULTÓRIOS

Fig. 1
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2FLGHQWDO�H�QR�-DSmR��(VWH�IDFWR�p�FRQWURYHUVR�SRU�QmR�WHU�VLGR�YHULÀFDGR�HP�RXWURV�HVWXGRV
�%DJDQ�HW�DO��������1DJDR�HW�DO��������&DUUR]]R�HW�DO��������&KXDQJ�HW�DO��������5R\�HW�DO��������
.ODQULW�HW�DO��������3HWWL�HW�DO��������/RGL�HW�DO��������
O LPO apresenta geralmente uma distribuição bilateral, simétrica, afetando tipicamente a mucosa 
jugal, o dorso da língua, as gengivas e o rebordo alveolar, sendo mais raras as lesões palatinas. 
Caracteriza-se pela presença de lesões brancas assintomáticas (lesões reticulares ou em placa) 
que podem estar associadas a lesões vermelhas (lesões erosivas, eritematosas ou ulcerativas) 
(Fig. 2, 3, 4 e 5)��4XDQGR� LVWR�DFRQWHFH��R�GRHQWH�UHIHUH�GHVFRQIRUWR�RX�GRU�SRU�YH]HV� LQWHQVD��
A sensação dolorosa é geralmente agravada por alimentos mais ácidos ou picantes (Eisen et al. 
������;XH�HW�DO��������,QJDIRX�HW�DO��������6FXOO\�	�&DUUR]]R�������%XGLPLU�HW�DO��������
4XDQGR� R� /32� DIHWD� DV� JHQJLYDV� p� FRPXP� REVHUYDU�VH� XPD� JHQJLYD� HULWHPDWRVD�XOFHUDGD�
�/32� HURVLYR�XOFHUDWLYR� GDV� JHQJLYDV�� DQWHULRUPHQWH� GHVLJQDGR� SRU� *HQJLYLWH� 'HVFDPDWLYD� GR�
LPO), onde podem existir estrias ou placas brancas sobrepostas (Fig. 6 e 7)��6HJXQGR�6FXOO\�H�
colaboradores (1985) e Pinto e colaboradores (2016), o líquen plano erosivo da gengiva pode ser a 
~QLFD�PDQLIHVWDomR�GH�/32�HP�����H����GRV�FDVRV��UHVSHWLYDPHQWH��R�TXH�GLÀFXOWD�R�GLDJQyVWLFR�
GLIHUHQFLDO�FRP�RXWUDV�SDWRORJLDV�FRP�JHQJLYLWH�GHVFDPDWLYD��SRU�H[HPSOR��R�SHQÀJRLGH��RX�FRP�
doenças de origem bacteriana (gengivite e periodontite).

Os doentes com LPO reticular ou em placa (lesões brancas) podem desenvolver com o tempo 
OHV}HV�HULWHPDWRVDV�HURVLYDV�XOFHUDWLYDV��OHV}HV�YHUPHOKDV���TXH�SHOD�VXD�VLQWRPDWRORJLD�GRORURVD�
exigem tratamento médico. Estas lesões podem ter períodos agudos e períodos de remissão. 
Em alguns doentes podem surgir, esporadicamente, lesões de líquen plano noutras localizações, 
como a mucosa genital, o couro cabeludo, as unhas, a pele (lesões autolimitadas que provocam 
SUXULGR���HQWUH�RXWUDV��HVWDQGR�GHVFULWRV�DOJXQV�FDVRV�GH�UHVROXomR�HVSRQWkQHD��(LVHQ�HW�DO��������
Oliveira et al. 2010).
2�GLDJQyVWLFR�KLVWROyJLFR�p�HVVHQFLDO�SDUD�R�GLDJQyVWLFR�GHÀQLWLYR�H�GLIHUHQFLDO�FRP�RXWUDV�OHV}HV��
FRPR�R�/XSXV�'LVFRLGH�6LVWpPLFR�RX�DV�OHXFRSODVLDV��QR�FDVR�GR�/32�HP�SODFD��H��SDUD�GHVFDUWDU�
OHV}HV�FRP�GLVSODVLD�RX�PDOLJQDV��6FXOO\�	�&DUUR]]R�������
$V�FDUDFWHUtVWLFDV�KLVWROyJLFDV�FKDYH�VmR�D�SUHVHQoD�GH�XP�LQÀOWUDGR�LQÁDPDWyULR�FUyQLFR�QD�SRUomR�
VXSHUÀFLDO�GR�WHFLGR�FRQMXQWLYR��D�GHJHQHUDomR�GD�FDPDGD�EDVDO�H�D�LGHQWLÀFDomR�RX�QmR�GH�FRUSRV�

Fig. 4Fig. 3Fig. 2 

Fig. 7Fig. 6Fig. 5
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de Civatte (queratinócitos apoptóticos). Nas lesões brancas existe hiperqueratose e, por vezes, 
hiperplasia (aqui o diagnóstico diferencial deve ser feito com outras lesões brancas da cavidade 
RUDO��QRPHDGDPHQWH�D�OHXFRSODVLD�H�DV�TXHUDWRVHV�IULFFLRQDLV���YDQ�GHU�0HLM�HW�DO��������(LVHQ�HW�
DO��������6FXOO\�	�&DUUR]]R�������
$� LPXQRÁXRUHVFrQFLD� GLUHWD� SRGH� VHU� XWLOL]DGD� SDUD� DMXGDU� QR� GLDJQyVWLFR� GLIHUHQFLDO� GR� /32��
principalmente em casos onde a gengivite descamativa é a única manifestação da doença, tornando 
possível o diagnóstico diferencial com outras doenças vesiculo-bolhosas. O padrão linear típico do 
ÀEULQRJpQLR�QD�]RQD�GD�PHPEUDQD�EDVDO�p�FDUDFWHUtVWLFR�GR�/32��(VWHV�H[DPHV�VmR�JHUDOPHQWH�
mais complexos de efetuar em ambulatório (Ingafou et al. 2006). 
$�QDWXUH]D�FUyQLFD�H�DXWRLPXQH�GHVWD�GRHQoD�QmR�SHUPLWH�XP�WUDWDPHQWR�GHÀQLWLYR��$�WHUDSrXWLFD�
com agentes imunossupressores ou imunomoduladores (como os esteroides) visa controlar os 
mecanismos etiopatogénicos subjacentes à doença e, deve ser utilizada somente em doentes com 
sintomatologia (até pelos potenciais efeitos colaterais destes medicamentos). Na maioria dos casos, 
as lesões brancas são assintomáticas e, por isso, não necessitam de tratamento farmacológico, ao 
FRQWUiULR�GDV�OHV}HV�HURVLYDV�HULWHPDWRVDV�XOFHUDWLYDV��$O�+DVKLPL�HW�DO��������
A terapêutica de primeira linha é geralmente constituída por esteroides que, quando possível, devem 
ser de aplicação tópica (solução oral ou creme) para minimizar os efeitos colaterais dos mesmos. 
Nos casos de gengivite descamativa pode ser útil a utilização de moldeiras para a aplicação do 
FUHPH�JHO��$O�+DVKLPL�HW�DO��������6FXOO\�	�&DUUR]]R�������
Outros agentes imunossupressores tópicos podem ser utilizados, nomeadamente a ciclosporina, o 
WDFUROLPXV�H�R�SLPHFUROLPXV��$O�+DVKLPL�HW�DO��������6FXOO\�	�&DUUR]]R�������
Em casos de sintomatologia grave ou em casos de LPO de difícil controlo através de medicação 
local, podem ser utilizados imunossupressores sistémicos (esteroides, ciclosporina, azatioprina, 
SRU�H[HPSOR��DVVRFLDGRV�D�FRUWLFRLGHV�WySLFRV��$O�+DVKLPL�HW�DO��������6FXOO\�	�&DUUR]]R��������$�
utilização de doses elevadas de corticoides sistémicos durante um curto período de tempo permite 
reduzir os efeitos secundários associados à utilização prolongada destes fármacos (Al-Hashimi et 
al. 2007). Em casos selecionados pode estar indicada a utilização de corticoides intralesionais 
(Eisen et al. 2005). 
Devido ao caráter imunossupressor de todos estes agentes, os doentes com LPO podem desenvolver 
infeções oportunistas (virais ou fúngicas) que devem ser diagnosticadas e tratadas, pelo que, todos 
estes doentes devem ser regularmente observados. 
Outro aspeto sempre referido quando tratamos de LPO é a sua probabilidade de malignização. 
$SHVDU�GH�DLQGD�FRQVWDU�QD�FODVVLÀFDomR�GH�GRHQoDV�SRWHQFLDOPHQWH�PDOLJQDV�GD�206��3LQGERUJ�
et al. 1997), a eventual probabilidade de um doente com LPO desenvolver cancro oral a partir das 
lesões de líquen é atualmente um tema muito discutível, como se poderá observar pela literatura 
SXEOLFDGD�VREUH�R�WHPD��3DQGH\�HW�DO��������YDQ�GHU�0HLM�HW�DO��������%U]DN�HW�DO��������:DQJ�HW�DO���
������'LRQQH�HW�DO���������3DUD�HVWDEHOHFHU�XP�FRQVHQVR�GHÀQLWLYR�VHUmR�QHFHVViULRV�PDLV�HVWXGRV�
ORQJLWXGLQDLV��FRP�XP�PDLRU�Q~PHUR�GH�SDFLHQWHV�H�VHJXLQGR�FULWpULRV�GH�LQFOXVmR�HVSHFtÀFRV�H�
EHP�GHÀQLGRV�SDUD�R�GLDJQyVWLFR�GH�/32��EHP�FRPR�XPD�DYDOLDomR�ULJRURVD�GH�IDWRUHV�HWLROyJLFRV�
e cofatores de cancro oral, nomeadamente o tabaco, o álcool, a alimentação, o exercício físico, a 
obesidade, etc… 
Pesquisando a maioria das bases médicas internacionalmente utilizadas não encontrámos qualquer 
HVWXGR�HXURSHX�VREUH�SUHYDOrQFLD�GH�OHV}HV�RUDLV�FRP�XPD�SRSXODomR�VLJQLÀFDWLYD�GHVGH�D�WHVH�
GH�GRXWRUDPHQWR�GH�7RQ\�$[pOO�HP�������6mR�QHFHVViULRV�HVWHV�GDGRV�HSLGHPLROyJLFRV�HXURSHXV�
GHVGH� TXH� XVDQGR� FULWpULRV� GLDJQyVWLFRV� H� FODVVLÀFDo}HV� LQWHUQDFLRQDOPHQWH� UHFRQKHFLGDV� GH�
IRUPD�D�JHUDUPRV�KLSyWHVHV�HWLROyJLFDV�H�D�DFHGHU�j�IUHTXrQFLD�H�RX�DRV�SDGU}HV�GH�GRHQoD�GDV�
nossas sociedades. Os resultados dos dois estudos portugueses referidos no texto sugerem a 
existência de inúmeros doentes com LPO em Portugal. Estes doentes devem ser diagnosticados 
nas consultas dentárias de rotina pois o diagnóstico da doença não é muito complexo, desde que o 
ensino pré-graduado e os Cursos de Formação Contínua foquem sistematicamente as lesões mais 
relevantes e prevalentes da cavidade oral.
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EVENTOS CIENTÍFICOS

     Formação Contínua omD                                                                                                                                                                                                                2017 

EM PORTUGAL 

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD�
���&XUVR�²�%UDQTXHDPHQWR��
protocolos de atuação
09 de janeiro de 2017 
²�1RYRWHO�6HW~EDO�²�6HW~EDO

��Curso modular de implantologia
���0yGXOR�²�3ODQLÀFDomR�GR�WUDWDPHQWR�
com implantes
���GH�MDQHLUR�GH������²�3RUWR�
- Crowne Plaza Porto 

��Curso modular de endodontia
���0yGXOR�²�'LDJQyVWLFR�H�8UJrQFLDV�
em Endodontia
16 de janeiro de 2017 
��+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD���/LVERD

��Curso Conselho Deontológico e de Disciplina
eWLFD�H�'HRQWRORJLD���'LVFXVVmR�GH�&DVRV�5HDLV
20 de janeiro de 2017 
²�0HUFXUH�/LVERD�$OPDGD���$OPDGD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD�
���&XUVR�²�2FOXVmR"�*RWHLUDV�RFOXVDLV"���
Perspetiva atual do seu papel na abordagem 
FOtQLFD�GRV�GRHQWHV�GLVIXQFLRQDLV�H�RX�
bruxómanos
���GH�MDQHLUR�GH��������0HOLi�5LD�+RWHO�	�6SD�
- Aveiro

��Curso modular de implantologia
���0yGXOR�²�&DUJD�LPHGLDWD�H�LPSODQWHV�
imediatos
6 de Fevereiro de 2017 - Crowne Plaza Porto 
- Porto

��Curso modular de endodontia
���0yGXOR�²�,QVWUXPHQWDomR�HP�(QGRGRQWLD
��GH�)HYHUHLUR�GH�����²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�
9LOOD�5LFD���/LVERD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD�
���&XUVR�²�&DVRV�FOtQLFRV�GH�FLUXUJLD�RUDO
��GH�)HYHUHLUR�GH�������²�(VSDoR�)tVLFR�GD�
20'�²�5$0���)XQFKDO

��Curso para assistente dentário
&XUVR�GH�5HFHomR��DWHQGLPHQWR�H�
HQFDPLQKDPHQWR�_�5RWLQDV�GH�,QIRUPDomR��
doentes e fornecedores
18 de Fevereiro de  2017 
²�0HOLi�%UDJD�+RWHO�	�6SD���%UDJD

��Curso modular de implantologia
���0yGXOR�²�$ERUGDJHP�GD�]RQD�HVWpWLFD�
no tratamento com Implantes: 
da cirurgia à prótese 
20 de Fevereiro de 2017 
²�&URZQH�3OD]D�3RUWR���3RUWR

��Curso modular de endodontia
���0yGXOR�²�2EWXUDomR�HP�(QGRGRQWLD
20 de Fevereiro de 2017 
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD���/LVERD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD�
���&XUVR�²�2UWRGRQWLD�,QWHUFHWLYD�
odontopediátrica: indicações
6 de Março de 2017 
²�0HOLi�%UDJD�+RWHO�	�6SD���%UDJD

��Curso Conselho Deontológico e de Disciplina
eWLFD�H�'HRQWRORJLD���'LVFXVVmR�GH�&DVRV�5HDLV
17 de Março de 2017 - Hotel Eurosol - Leiria

��Curso prático | Hands-on | Implantologia
18 de Março de 2017 
- Crowne Plaza Porto - Porto

��Curso prático | Hands-on | Endodontia
18 de Março de 2017 
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD���/LVERD�

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD�
���&XUVR�²�'HWHUPLQDomR�GR�SHUÀO�GH�ULVFR�GR�
doente em tratamento periodontal de suporte 
27 de Março de 2017 - Hotel Eurosol - Leiria

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD�
���&XUVR�²�&LUXUJLD�RUDO�HP�SDFLHQWHV�
especiais com patologia sistémica
��GH�$EULO�GH������²�+RWHO�0LUDFRUJR���9LOD�5HDO

��Jornadas da Primavera 
12 a 15 de Abril de 2017 
- Tróia Design Hotel - Tróia

��Curso modular de endodontia
���0yGXOR�²�'LDJQyVWLFR�H�8UJrQFLDV�HP�
Endodontia
���GH�DEULO�GH�������²�&URZQH�3OD]D�3RUWR���3RUWR

��Curso modular de implantologia
���0yGXOR�²�3ODQLÀFDomR�GR�WUDWDPHQWR�
com implantes
17 de Abril  de 2017 
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD���/LVERD�

��Curso hands-on CAD/CAM
3UyWHVH�VREUH�LPSODQWHV�FRP�VLVWHPD�&$'�&$0
���GH�$EULO�GH��������&URZQH�3OD]D�3RUWR�²�3RUWR

��Curso teórico
Prostodontia Fixa sobre Dentes e Implantes
��GH�0DLR�GH�����²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�$]RUHV�
��5$$�²�3RQWD�'HOJDGD

��Curso teórico
Abordagem às lesões pré-malignas e malignas 
da cavidade oral
6 de Maio de 2017 
²�(VSDoR�)tVLFR�GD�20'���5$0�²�)XQFKDO��

��Cursos de Suporte Básico Vida / 
'HVÀEULOKDomR�$XWRPiWLFD�([WHUQD
6 de Maio de 2017 - Porto, Coimbra e Lisboa 
²�,QVWDODo}HV�&93

��Curso modular de endodontia
���0yGXOR�²�,QVWUXPHQWDomR�HP�(QGRGRQWLD
��GH�0DLR�GH�������²�&URZQH�3OD]D�3RUWR�
- Porto

��Curso modular de implantologia
���0yGXOR�²�&DUJD�LPHGLDWD�H�LPSODQWHV�LPHGLDWRV
08 de Maio  de 2017 
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD���/LVERD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD�
���&XUVR���3UyWHVH�WRWDO�5HPRYtYHO���VHTXrQFLD�
da confeção e protocolo de manutenção 
15 de Maio de 2017 - Ibis Bragança - Bragança
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COLÉGIO DE ORTODONTIA DA OMD 

LUÍS JARDIM
EMPOSSADO PRESIDENTE

Direção do Colégio 

de Ortodontia. 

Da esquerda para 

D�GLUHLWD��)UDQFLVFR�
)HUQDQGHV�GR�9DOH��
Luís Jardim, 

Armandino Alves e 

Nuno Montezuma de 

Carvalho. O membro 

Jorge Dias Lopes 

não surge na foto.

O novo mandato inicia-se, segundo 

o presidente da direção do Colégio, 

“num período em que a ortodontia, 

em Portugal, atingiu a maturida-

de plena enquanto especialidade 

médico-dentária”. Luís Jardim des-

tacou no seu discurso o “eleva-

GR� JUDX� GH� FRPSHWrQFLD� FOtQLFD� H�
FLHQWtÀFDµ�GRV����SURÀVVLRQDLV�TXH�
integram o Colégio de Ortodontia e 

OHPEURX�TXH�VH�SUHYr�TXH�́ R�Q~PH-

ro de especialistas continue a au-

mentar de forma gradual, atingindo 

a primeira centena dentro de um 

KRUL]RQWH�WHPSRUDO�GH�DSUR[LPDGD-

mente cinco a seis anos”.

Para o triénio 2016-2020, Luís Jar-

dim estabeleceu nove objetivos e 

metas que visam manter “um Co-

légio forte e unido” e assegurar o 

“permanente diálogo interinstitu-

cional”.

A posse da nova equipa foi confe-

rida pelo bastonário da OMD, Or-

lando Monteiro da Silva, que apro-

veitou para realçar a mais-valia da 

liderança do Colégio no mandato 

anterior, bem como as atividades 

desenvolvidas por parte do presi-

dente e da sua equipa, nomeada-

PHQWH�QR�kPELWR�GD�FRQWH[WXDOL]D-

ção do projeto de especialidades 

da Ordem.

$VVLVWLX� j� FHULPyQLD� R� SUHVLGHQ-

te da Mesa da Assembleia-Geral, 

-RmR� &DUDPrV�� H� HVWLYHUDP� DLQGD�
SUHVHQWHV� PHPEURV� GRV� yUJmRV�
sociais da OMD e a diretora do De-

SDUWDPHQWR�-XUtGLFR�GD�20'��)LOLSD�
Carvalho Marques.

“NOVE OBJETIVOS E METAS 
PARA O TRIÉNIO 2016-2020:
- Uma direção representativa de to-

dos os especialistas em Ortodontia, 

contando com as ideias e com a 

A tomada de posse da direção do Colégio de Ortodontia da 
OMD decorreu a 19 de setembro, na delegação da OMD, em 
Lisboa. Luís Jardim foi reconduzido no cargo, bem como os 
secretários Armandino Alves, Francisco Fernandes do Vale, 
Jorge Dias Lopes e Nuno Montezuma de Carvalho.
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Luís Jardim (à esquerda), presidente do 

Colégio de Especialidade de Ortodontia, 

acompanhado por Orlando Monteiro da 

Silva, bastonário da Ordem dos Médicos 

'HQWLVWDV��H�-RmR�&DUDPrV��SUHVLGHQWH�GD�
Mesa da Assembleia-Geral

PRINCIPAIS 
NOTAS 
DO DISCURSO 
DE LUÍS 
JARDIM, 
PRESIDENTE 
DO COLÉGIO 
DE 
ORTODONTIA

“Temos um Colégio 
de especialidade 
dinâmico e 
funcional, os cursos 
universitários de 
pós-graduação 
em Ortodontia 
reconhecidos pela 
OMD têm qualidade 
e possuem um 
corpo docente 
TXDOLÀFDGR��R�DFHVVR�
à especialidade faz-
se segundo padrões 
internacionalmente 
DFHLWHV�H�R�WtWXOR�
de especialista 
em Ortodontia 
está devidamente 
UHFRQKHFLGR�D�QtYHO�GD�
União Europeia. Tudo 
isto se consubstancia 
num conjunto de 
SURÀVVLRQDLV�FRP�
um elevado grau de 
FRPSHWrQFLD�FOtQLFD�H�
FLHQWtÀFD�µ

participação de todos os membros 

do Colégio.

- Defesa intransigente da qualidade 

GR�HQVLQR�SyV�JUDGXDGR�H�GR�H[HU-
FtFLR�SURÀVVLRQDO�GD�2UWRGRQWLD�
- Apoio de iniciativas tendentes a 

aumentar a visibilidade da especia-

lidade, dirigidas aos médicos den-

tistas e à população geral.

��'LYXOJDomR�SHOD�20'�DR�S~EOLFR�
em geral, através do seu sítio ele-

WUyQLFR�QD�,QWHUQHW��GR�UHJLVWR�DWXD-

lizado dos membros do Colégio de 

Ortodontia.

- Dinamização dos grupos regionais 

de trabalho através do reforço da 

participação dos colegas especia-

listas mais jovens nas atividades 

do Colégio.

- Realização de duas reuniões ple-

nárias anuais.

- E de uma reunião anual de coor-

GHQDGRUHV�GRV�FXUVRV�GH�SyV�JUD-

duação em Ortodontia.

- Publicação de um boletim infor-

mativo anual do Colégio de Orto-

dontia.

- Manutenção do compromisso de 

organização de um Jantar Anual de 

Confraternização do Colégio.”

Ver discurso na ínte-

JUD�HP�ZZZ�RPG�SW�
QRWLFLDV�����������������-

-ortodontia-discurso-posse.pdf.
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Envolvido na organização do congresso desde a sua primeira 
edição, em 1992, acompanhou desde sempre o percurso da 
APMD e da OMD. Pedro Pires é coordenador da Expo-
-Dentária há mais de uma década e não podia sentir-se mais 
gratificado por fazer parte das equipas que dão vida aos 
Congressos do OMD. 
No início do ano tomou posse como vice-presidente do 
Conselho Diretivo e é, nessa qualidade, que nos fala das 
principais metas para este mandato.

ROMD - A Lista A ganhou sem 
opositor as últimas eleições para 
os Órgãos Sociais da OMD. A que 
se deve este reconhecimento por 
parte dos médicos dentistas?
PP �� e� XP� IDFWR� TXH� QDV� ~OWLPDV�
eleições para os Órgãos Sociais da 

OMD não apareceu qualquer outra 

lista. A lista A ganhou sem opositor. 

Não gosto das eleições em que não 

há nenhum tipo de alternativa. Não 

JRVWR�GH�HOHLo}HV�GH�OLVWD�~QLFD�
A meu ver essa interpretação pode 

ser um pouco abusiva. É realmente 

uma interpretação possível, mas 

QmR�p�D�~QLFD��2V�PpGLFRV�GHQWLV-
tas reconhecem que os atuais Ór-

JmRV� 6RFLDLV� WrP� IHLWR� R� SRVVtYHO�
para resolver os muitos problemas 

H[LVWHQWHV��7HPRV� WUDEDOKDGR�SDUD�
dar resposta a todo o tipo de pro-

blemas. Mas os médicos dentistas 

também sabem que a resolução 

PEDRO PIRES, 
9,&(�35(6,'(17(�'2�&216(/+2�',5(7,92�'$�20'
“OS MÉDICOS DENTISTAS
SABEM QUE A RESOLUÇÃO
DOS PROBLEMAS NÃO DEPENDE 
APENAS DA VONTADE E DO DESEJO 
DOS SEUS DIRIGENTES”

dos problemas não depende ape-

nas da vontade e do desejo dos 

seus dirigentes.

9RX� GDU� XP� H[HPSOR� FRQFUHWR�� R�
Q~PHUR�DEVXUGR�GH�HVWXGDQWHV�GH�
PHGLFLQD� GHQWiULD� H[LVWHQWH� QDV�
VHWH�IDFXOGDGHV��6H�GHSHQGHVVH�Vy�
GH� QyV�� HVVH� Q~PHUR� Mi� WHULD� VLGR�
reduzido há muito tempo.

Mas há um reconhecimento gene-

ralizado nos meus colegas que te-

mos obra feita e que nos propomos 

continuar a trabalhar seriamente.

ROMD - O Congresso da OMD co-
memora este ano a sua 25ª edi-
ção. Está na organização deste 
evento há muitos anos e tem sido 
o coordenador da Expo-Dentária. 
Que balanço faz da história do 
congresso e como analisa a sua 
evolução?
PP - Estou, desde a 1ª edição do 

congresso, na organização desde 

evento. Não estive em todas as co-

PLVV}HV�RUJDQL]DGRUDV�H�RX�FLHQWt-
ÀFDV��PDV�HVWLYH�HP�PXLWDV�GHODV��
Estive, isso sim, presente em todas 

as vinte e quatro edições do nosso 

congresso.

$�KLVWyULD�GR�FRQJUHVVR�p��VHP�IDO-
VDV� PRGpVWLDV�� XPD� KLVWyULD� GH�
sucesso. Deve-se ao trabalho de 

muitos colegas durante todos estes 

anos. Deve-se igualmente ao traba-

lho do staff da OMD.

Conseguimos aliar um programa 

FLHQWtÀFR�PXLWR�FXLGDGR�H�GH�DOWR�Qt-
vel, a uma feira de material dentário 

muito concorrida e, ainda, um pro-

grama social que nos permite rever 

e conviver com muitos colegas que, 

durante o ano, estão espalhados 

por todo o país.

+RMH�HP�GLD�p�XP�JUDQGH�FRQJUHV-
so, que conta com a presença de 

muitas empresas nacionais e in-

ternacionais, bem como de muitos 

congressistas e conferencistas por-

tugueses e estrangeiros.

520'� �� 3RGH� DÀUPDU�VH� TXH� RV�
congressos da OMD já são muito 
PDLV�TXH�XP�HYHQWR�FLHQWtÀFR"
PP - A resposta a esta pergunta já 

foi dada, em parte, na resposta an-

terior.

O nosso primeiro objetivo é cons-
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WUXLU� XP� SURJUDPD� FLHQWtÀFR� GH�
H[FHOrQFLD�� &RP� HVVH� SURJUDPD�
FLHQWtÀFR� GH� HOHYDGD� TXDOLGDGH��
FRQVHJXLPRV�DWUDLU�XP�JUDQGH�Q~-

mero de colegas para as sessões 

do congresso. Quando temos mui-

tos médicos dentistas e muitos es-

tudantes inscritos, mais facilmente 

FRQVHJXLPRV� TXH� D� LQG~VWULD� GR�
setor se interesse em participar na 

feira. 

E com muitos congressistas e com 

D� ([SR�'HQWiULD� FKHLD�� p� PXLWR�
agradável podermos proporcionar 

um programa social onde todos po-

dem participar. Como vai ser o caso 

deste ano, com a realização de um 

grande jantar e uma grande festa, 

para comemorarmos a 25ª edição 

do nosso congresso.

É fácil, portanto, concluir que os 

congressos da OMD são já muito 

PDLV�TXH�XP�HYHQWR�FLHQWtÀFR�

ROMD - Participar todos os anos 
na organização de um evento des-
ta dimensão é viciante? O que o 
PRYH�SDUD�DGHULU�D�HVWH�GHVDÀR"
PP - Como referi anteriormente, 

participei em todas as edições do 

congresso, mas nem sempre na or-

ganização.

Estive na organização de 1992 a 

1997 e depois desde 2005 até 

hoje. E não, não é viciante. É grati-

ÀFDQWH��2�TXH�PH�PRYH��D�PLP�H�D�
muitos outros colegas, é ajudar na 

realização de um grande evento, 

é participar numa mega organiza-

ção, toda ela da responsabilidade 

GH�PpGLFRV�GHQWLVWDV��(�HP�~OWLPD�
análise, prestigiar a medicina den-

tária portuguesa.

Muitas pessoas não acreditam que 

VRPRV� QyV�� PpGLFRV� GHQWLVWDV�� RV�
responsáveis pela organização do 

FRQJUHVVR��e�HVWLPXODQWH��JUDWLÀFDQ-

te e motivo de grande satisfação, 

fazer parte da equipa de congresso.

ROMD - O crescimento da Expo-
-Dentária é notório a cada edição. 
Na sua opinião, quais são os fato-

res responsáveis por esse sucesso 
e o que é que ainda falta alcançar?
PP���2�FUHVFLPHQWR�GD�([SR�'HQWi-

ria é, também, motivo de enorme 

alegria para toda a organização do 

congresso. A feira tem vindo a cres-

cer, mesmo na altura da malfadada 

FULVH� HFRQyPLFD�� 6RXEHPRV� HVWDU�
atentos à situação e tomar as me-

didas necessárias para que, nos 

anos mais complicados, não per-

GrVVHPRV� H[SRVLWRUHV�� QHP� iUHD�
GH�H[SRVLomR��+RXYH�DQRV�HP�TXH�
reduzimos o preço por m2 para os 

H[SRVLWRUHV� H� R� YDORU� GH� LQVFULomR�
para os médicos dentistas e estu-

GDQWHV�� )RL� JUDoDV� D� HVVD� SROtWLFD�
que mantivemos a “casa cheia”.

Temos vindo a internacionalizar a 

([SR�'HQWiULD�H�DLQGD� WHPRV�PDLV�
a fazer. Apostámos muito no merca-

do brasileiro e no espanhol, numa 

primeira fase, e agora temos, para 

além destes países, muitos outros 

representados. Da Europa, da Ásia, 

da América.

Este ano, convidamos para visitar 

D�([SR�'HQWiULD��R�PLQLVWUR�GD�(FR-

nomia, Manuel Caldeira Cabral, e 

R� GLUHWRU� H[HFXWLYR� GD� 'HQWDO� 0D-

nufacturing Industry, J. Eberlein. 

Contamos, ainda, com a presença 

GR�GLUHWRU�H[HFXWLYR�GD�$VVRFLDomR�
%UDVLOHLUD�GD�,QG~VWULD�GH�$UWLJRV�H�
(TXLSDPHQWRV� 0pGLFRV�� 2GRQWROy-

JLFRV�� +RVSLWDODUHV� H� GH� /DERUDWy-

ULRV��3DXOR�+HQULTXH�)UDFFDUR��TXH�
fará connosco uma visita atenta a 

toda a área da feira.

ROMD - É vice-presidente do Con-
selho Diretivo da OMD. Como tem 
sido gerir esta responsabilidade 
no âmbito dos compromissos e de-
VDÀRV�LGHQWLÀFDGRV�QD�/LVWD�$�TXH�
integrou?
PP ��1DV�~OWLPDV�HOHLo}HV��D�OLVWD�$�
apresentou o seu programa para 

este mandato. Mandato este que 

terá uma duração maior por força 

da entrada em vigor dos novos Es-

WDWXWRV� GD�20'�� $V� SUy[LPDV� HOHL-
ções terão lugar em junho de 2020. 

Temos, portanto, um mandato de 

quatro anos e meio. Daqui para a 

frente, as eleições passarão a ser 

VHPSUH�QHVVD�DOWXUD�GR�DQR��GH���
HP���DQRV�
Como vice-presidente do Conselho 

Diretivo (CD), estou empenhado, 

como todos os elementos do CD, 

em ajudar a cumprir o que são os 

TXDWUR� HL[RV� SULRULWiULRV� GR� QRVVR�
PDQGDWR��DFHVVR�j�VD~GH�RUDO�� UH-

JXODomR� GD� SURÀVVmR�� YDORUL]DomR�
do médico dentista e organização 

da OMD.

Estamos a trabalhar para manter, 

e se possível alargar, o programa 

do cheque-dentista, que tão impor-

tante tem sido para grupos espe-

ciais da população; outro dossier 

importante é o da inserção de mé-

dicos dentistas no SNS, no âmbito 

GH� FXLGDGRV� GH� VD~GH� SULPiULRV��
mas também a integração de mé-

dicos dentistas nos hospitais para 

garantir os cuidados dos doentes 

hospitalizados, dos acidentados e 

de pacientes especiais; estamos 

E COM MUITOS 
CONGRESSISTAS 

E COM A EXPO-
DENTÁRIA 

CHEIA, É MUITO 
AGRADÁVEL 
PODERMOS 

PROPORCIONAR 
UM PROGRAMA 

SOCIAL ONDE 
TODOS PODEM 

PARTICIPAR. 
COMO VAI SER 
O CASO DESTE 

ANO, COM A 
REALIZAÇÃO 

DE UM GRANDE 
JANTAR E 

UMA GRANDE 
FESTA, PARA 

COMEMORARMOS 
A 25ª EDIÇÃO 

DO NOSSO 
CONGRESSO

“

“
COMO VICE-PRESIDENTE 
DO CONSELHO DIRETIVO 

(CD), ESTOU EMPENHADO, 
COMO TODOS OS 

ELEMENTOS DO CD, EM 
AJUDAR A CUMPRIR O 

QUE SÃO OS QUATRO 
EIXOS PRIORITÁRIOS 
DO NOSSO MANDATO: 

ACESSO À SAÚDE 
ORAL, REGULAÇÃO 

DA PROFISSÃO, 
VALORIZAÇÃO DO 

MÉDICO DENTISTA E 
ORGANIZAÇÃO DA OMD

“

“
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também a trabalhar para concluir 

os processos especiais de candida-

tura às especialidades de cirurgia 

oral, de periodontologia e de odon-

WRSHGLDWULD�� (QÀP�� WUDEDOKR� QmR�
falta e todos, dentro do Conselho 

Diretivo, somos poucos para levar a 

cabo aquilo a que nos propusemos 

com os médicos dentistas, durante 

as eleições.

ROMD - Quais são, no seu enten-
GHU��RV�GHVDÀRV�TXH�VH�FRORFDP�j�
OMD neste mandato?
PP� �� 2V� SULQFLSDLV� GHVDÀRV� VmR�
cumprir tudo aquilo com que nos 

comprometemos e resolver, tam-

bém, todos os problemas que 

continuamente nos surgem para 

resolver.

Mas consigo enumerar grandes 

GHVDÀRV�TXH�WHPRV�SHOD�IUHQWH�
Logo à cabeça está, a meu ver, o 

problema do ensino pré-graduado 

GD�PHGLFLQD�GHQWiULD��1mR�p�Vy�XP�
problema de quantidade; é igual-

mente um problema de qualidade. 

Termos passado de seis para cinco 

anos e termos perdido o “ensino 

sério” das disciplinas básicas de 

medicina, são erros enormes que 

se estão a pagar muito caro.

Este é para mim o principal desa-

ÀR� TXH� D� SURÀVVmR� HQIUHQWD�� 1mR�
depende apenas da vontade dos 

atuais dirigentes da OMD a reso-

lução deste problema. Mas temos 

que fazer algo mais para o tentar 

solucionar. E não o conseguiremos 

resolver estando contra as facul-

dades, mas com as faculdades, 

na procura de voltar aos seis anos 

de duração, com uma ligação mais 

forte ao curso de medicina, tal 

como acontecia nos anos 80 e 90. 

Temos que continuar a formar MÉ-

',&26�GHQWLVWDV��1mR�SRGHPRV�IRU-
mar, nas nossas faculdades, TÉC-

NICOS de medicina dentária. 

Não consigo perceber como esta-

mos a formar médicos dentistas 

sem ligação nenhuma, durante os 

cinco anos do curso, a nenhum 

hospital, como infelizmente acon-

RAIO X 
A medicina 
dentária é … 
8PD�SURÀVVmR�
médica, que não 

deve nunca desistir 

da formação 

médica que está na 

sua base.

8P�ÀOPH«� 
“Era uma vez na 

América”, de Sergio 

Leone.

8P�OLYUR«
”O Principezinho”, 

de Antoine de Saint-

([XSpU\�

8P�GHVSRUWR«
O futebol e o 

6SRUWLQJ��

Uma cidade/
país…
5LR�GH�-DQHLUR�
Brasil.

8P�OHPD�
GH�YLGD«
´6r�ULMR��1mR�WH�
TXHL[HV�µ�

O que me faz 
VRUULU�p«
9HU�RV�PHXV�ÀOKRV�
alegres e felizes.

tece em algumas das nossas sete 

faculdades.

ROMD- Qual o futuro que se prevê 
para os jovens que ainda estão 
em formação e recém-diplomados 
que acabam de ingressar na pro-
ÀVVmR"
PP - O futuro para os jovens médicos 

dentistas é bem mais complicado 

QHVWHV�~OWLPRV�DQRV��)RUPD�VH�XP�
Q~PHUR�GHVSURSRUFLRQDGR�SDUD�DV�
necessidades atuais. Praticamente 

QmR� H[LVWH�� DLQGD�� VHUYLoR� S~EOLFR�
de medicina dentária. Quase todos 

terão que ser absorvidos pelo setor 

privado, que já atingiu, há muito, a 

saturação.

$OJXQV� FRQVHJXHP� HQFDL[DU�VH� D�
trabalhar nos grandes grupos eco-

QyPLFRV�� TXH� FRQWURODP� D� VD~GH�
privada e a convencionada em 

Portugal. Está tudo feito para estes 

JUDQGHV� JUXSRV� HFRQyPLFRV�� WDP-

EpP�QR�VHWRU�GD�VD~GH��1mR�Vy�QD�
VD~GH�RUDO��PDV�QD�VD~GH�HP�JHUDO�
O problema não é trabalhar para 
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os tais grupos e grandes clínicas. 

O problema é que, quase sempre, 

as condições de trabalho não são 

as desejadas, nem são remunera-

das como deviam. Montou-se um 

esquema em que se aproveitam 

dos recém-formados como mão-

-de-obra barata. Isto é inaceitável e 

intolerável.

Num cenário destes, infelizmente 

real, será sempre uma boa apos-

ta para os mais novos, apostar na 

diferenciação, fazendo formação 

SyV�JUDGXDGD��$V�IDFXOGDGHV�HVWmR��
gradualmente, a aumentar os cur-

VRV� GH� SyV�JUDGXDomR� H� VHUi� HVWH�
o caminho a seguir para os jovens 

médicos dentistas.

2XWUD� SRVVLELOLGDGH�� TXH� Mi� H[LVWH�
há alguns anos, é ir trabalhar para 

o estrangeiro, nomeadamente para 

países da União Europeia onde, 

regra geral, conseguem melhores 

condições do que as que são ofe-

recidas em Portugal quer no setor 

SULYDGR��TXHU�QR�VHWRU�S~EOLFR�

ROMD - E em termos de saúde 
oral? Estamos no caminho certo? 
A população portuguesa está me-
lhor em termos dos seus índices 
de saúde oral?
PP - A população portuguesa está 

melhor em termos dos índices de 

VD~GH� RUDO�� e� LQHTXtYRFR�� &RPSD-

UDQGR��SRU�H[HPSOR��FRP�D�GpFDGD�
de 80 quando eu comecei a tra-

balhar, a diferença é enorme. Na 

população escolar, o indicador do 

Q~PHUR�GH�GHQWHV� FDULDGRV��SHUGL-
dos e obturados, teve uma grande 

UHGXomR�QHVWHV�~OWLPRV����DQRV��2�
trabalho realizado pelos médicos 

dentistas, por todo o país, foi de 

grande importância para sensibili-

zar a população para a necessida-

de da prevenção, para a necessida-

de de alterar os hábitos alimentares 

e para a melhoria dos cuidados de 

higiene oral.

Mas há, ainda, muito a fazer e ain-

da não estamos no caminho certo.

([LVWH�XP�JUDQGH�Q~PHUR�GH�SHVVR-

as sem capacidade para aceder a 

FRQVXOWDV�SULYDGDV�H�RX�FRQYHQFLR-

QDGDV�H�R�VHUYLoR�S~EOLFR�p�TXDVH�
LQH[LVWHQWH�H��SRUWDQWR�� LQFDSD]�GH�
responder. Pelo menos aqui no con-

tinente. A realidade das Regiões Au-

WyQRPDV�GD�0DGHLUD�H�GRV�$oRUHV�p�
bem diferente.

Recentemente foram admitidos 

alguns colegas em alguns centros 

GH� VD~GH�� PDV� R� Q~PHUR� p�PXLWR�
reduzido e o processo sofreu muitas 

alterações desde que nos foi apre-

VHQWDGR�DWp�DR�ÀQDO��R�&RQVHOKR�'L-
retivo não concordou com os termos 

ÀQDLV�GR�SURFHVVR�H�DFDERX�SRU�QmR�
DVVLQDU�FRP�R�0LQLVWpULR�GD�6D~GH�R�
WH[WR�ÀQDO��1mR�SRGHPRV��QR�HQWDQ-

to, perder de vista que é um passo 

importante para a população mais 

carenciada e portadora de doenças 

FUyQLFDV�TXH��GHVWD�PDQHLUD��SDVVD�
a poder contar com consultas de 

medicina dentária em algumas Uni-

GDGHV�GH�6D~GH�)DPLOLDU�

ROMD - É igualmente vice-pre-
sidente da Associação Dentária 
Lusófona. Em que medida este 
trabalho de intercâmbio e troca 
GH�H[SHULrQFLDV� WHP� LQÁXHQFLDGR�
os países que integram a associa-
ção?
PP - Quando a Associação Dentária 

/XVyIRQD� �$'/�� IRL� FULDGD��GRV�SDt-
ses da lusofonia, apenas o Brasil e 

3RUWXJDO�WLQKDP�D�SURÀVVmR�UHJXOD-

da e a funcionar nos moldes inter-

nacionalmente aceites. Os restan-

tes países não tinham organização, 

QmR�H[LVWLDP�DVVRFLDo}HV�SURÀVVLR-

nais que congregassem os médicos 

dentistas e quase não havia forma-

ção pré-graduada nesses países. 

+RMH� HVVD� UHDOLGDGH�PXGRX�PXLWR�
HP� TXDVH� WRGRV� RV� SDtVHV� OXVyIR-

nos. Não é mérito da ADL, mas o in-

WHUFkPELR�H�D�WURFD�GH�H[SHULrQFLDV�
que as nossas reuniões proporcio-

nam, ajudam a alterar o rumo das 

coisas. Desde há uns anos a esta 

parte, tem havido uma reunião da 

ADL no congresso da OMD e este 

ano, uma vez mais, vamos contar 

com a presença de muitos colegas 

provenientes desses países. O tema 

GHVWH�DQR�p�´$�UHJXODomR�GD�SURÀV-
são no espaço da lusofonia”. Para 

além dos representantes de cada 

país, foram também convidados a 

HVWDU� SUHVHQWHV�� RV� HPEDL[DGRUHV��
RX�RV�F{QVXOHV�GH�FDGD�SDtV�UHSUH-

sentado.

O que se pretende com este inter-

câmbio é podermos ajudar a resol-

ver, entre todos, os problemas da 

VD~GH�RUDO�TXH�H[LVWHP�QRV�SDtVHV�
GH�OtQJXD�RÀFLDO�SRUWXJXHVD�
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Nesta sessão, Assunção Cristas 

abordou diversos temas com rele-

vância para cada uma das 16 or-

GHQV� SURÀVVLRQDLV� UHSUHVHQWDGDV�
no CNOP, com destaque para a 

VD~GH��SDVVDQGR�WDPEpP�SRU�iUH-

as como a economia, a engenharia 

ou a justiça. 

Durante a sua intervenção, a presi-

dente do CDS-PP apresentou a sua 

visão e a do partido para os setores 

vitais do desenvolvimento do país. 

1R�SODQR�GD�VD~GH��D� UHVSRQViYHO�
GHIHQGHX�TXH�´D�>QRVVD@�OyJLFD�p�D�
GH�XP�VLVWHPD�GH�VD~GH�RQGH�KDMD�
lugar, para além do pilar fundamen-

tal que é o SNS, para os privados 

e setor social”. A reunião, que de-

correu na sede da Ordem dos Eco-

nomistas, em setembro, foi muito 

participada e terminou com uma 

troca de opiniões. Os bastonários e 

representantes das Ordens tiveram 

a oportunidade de colocar várias 

questões a Assunção Cristas, que 

respondeu prontamente e aprovei-

tou para adiantar algumas das suas 

ideias para a cidade de Lisboa. 

5HFRUGH�VH�TXH�D�OtGHU�GR�&'6��33�
é candidata à Câmara de Lisboa 

QDV�SUy[LPDV�HOHLo}HV�DXWiUTXLFDV��
agendadas para 2017.

PEDRO PASSOS COELHO É O 
CONVIDADO DO 2º ENCONTRO 
PROMOVIDO PELO CNOP
O presidente do PSD e antigo pri-

meiro ministro, Pedro Passos Coe-

lho, também reuniu com os basto-

&216(/+2�1$&,21$/�'$6�25'(16�352),66,21$,6
ORDENS PROFISSIONAIS REÚNEM
COM ASSUNÇÃO CRISTAS E PEDRO PASSOS COELHO
O encontro com a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, marca 
o início de um ciclo de reuniões do Conselho Nacional 
das Ordens Profissionais (CNOP) com os responsáveis dos 
partidos políticos representados na Assembleia da República.

Da esquerda para 

a direita, Pedro 

Passos Coelho, 

presidente do Partido 

Social Democrata, 

Orlando Monteiro 

da Silva, presidente 

do Conselho Geral 

do CNOP e Jaime 

Mendes, presidente 

do Conselho Regional 

Sul da Ordem dos 

Médicos
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&216(/+2�1$&,21$/�'$6�25'(16�352),66,21$,6
ORDENS PROFISSIONAIS REÚNEM
COM ASSUNÇÃO CRISTAS E PEDRO PASSOS COELHO

nários e representantes das ordens 

SURÀVVLRQDLV�GR�&RQVHOKR�1DFLRQDO�
GDV�2UGHQV�3URÀVVLRQDLV��D����GH�
outubro, na sede da Ordem dos 

Médicos, em Lisboa.

$SyV�XPD�H[SRVLomR� LQLFLDO��3HGUR�
Passos Coelho teve oportunidade 

GH� UHVSRQGHU� H[DXVWLYDPHQWH� VR-

bre um conjunto de questões co-

locadas pelos bastonários e repre-

VHQWDQWHV�GDV�RUGHQV�SURÀVVLRQDLV�
2�OtGHU�GR�PDLRU�SDUWLGR�SRUWXJXrV�
pronunciou-se sobre diversos as-

suntos de âmbito nacional, que 

estão na ordem do dia, como o ce-

QiULR�HFRQyPLFR�H�RUoDPHQWDO�DWX-

al. Pedro Passos Coelho debateu 

ainda temas especialmente relacio-

nados com a atividade das ordens, 

FRPR� D� UHJXODomR� GDV� SURÀVV}HV�
TXDOLÀFDGDV�
Dada a composição do CNOP, com 

���RUGHQV�SURÀVVLRQDLV�GH�VHWRUHV�
distintos da sociedade, foram ain-

da discutidas questões de diversos 

VHWRUHV�� FRPR� VD~GH�� HQJHQKDULD��
entre outros.

A sessão, que demorou cerca de 

WUrV� KRUDV� H� IRL� PXLWR� SDUWLFLSD-

da, contou com a presença dos 

bastonários e representantes da 

Ordem dos Economistas, da Or-

GHP� GRV� )DUPDFrXWLFRV�� 2UGHP�
dos Médicos, Ordem dos Médicos 

Dentistas, Ordem dos Médicos 

Veterinários, Ordem dos Nutricionis-

WDV��2UGHP�GRV�3VLFyORJRV��2UGHP�
GRV�5HYLVRUHV�2ÀFLDLV�GH�&RQWDV�H�
a Ordem dos Solicitadores e dos 

$JHQWHV�GH�([HFXomR�
A Ordem dos Advogados, da Ordem 

GRV� %LyORJRV�� GD� 2UGHP� GRV� 'HV-
SDFKDQWHV� 2ÀFLDLV�� GD� 2UGHP� GRV�
Enfermeiros e Ordem dos Notários 

WDPEpP�VH�À]HUHP�UHSUHVHQWDU�QD�
sessão.

Da esquerda 

SDUD�D�GLUHLWD��5XL�
Leão Martinho, 

bastonário da Ordem 

dos Economistas, 

Orlando Monteiro da 

Silva, presidente do 

Conselho Geral do 

CNOP, e Assunção 

Cristas, presidente do 

&'6�33
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As ordens consideram que o Ser-

YLoR� 1DFLRQDO� GH� 6D~GH� �616�� VH�
encontra à beira da rutura, subor-

oDPHQWDGR�H�FRP�JUDYHV�FDUrQFLDV�
ao nível das infraestruturas e dos re-

cursos humanos e técnicos. O SNS 

não sobrevive ao contínuo e grave 

VXEÀQDQFLDPHQWR�H�GHVLQYHVWLPHQ-

to que tem sido alvo ao longo dos 

~OWLPRV�DQRV�
Estima-se que em 2015 as despe-

VDV�S~EOLFDV�HP�6D~GH�WHQKDP�FRU-
respondido a apenas 5,8% do PIB, 

longe ainda dos 6,5% da média da 

2&'(�� $LQGD� TXH� XP� PDLRU� ÀQDQ-

FLDPHQWR�QmR�JDUDQWD��SRU�VL�Vy��D�
solução de todos os problemas que 

atravessam o SNS ou assegure os 

FXLGDGRV� GH� VD~GH� GH� TXDOLGDGH�
TXH� RV� FLGDGmRV� H[LJHP�� VHULDP�
necessários mais de 1.200 milhões 

de euros já no Orçamento de Estado 

para 2017, para nivelar o país com 

a média da OCDE.

Ignorar esta realidade é contribuir 

para a fragilização do SNS e agravar 

DV�FRQGLo}HV�GH�DVVLVWrQFLD�HP�VD~-

de à população, pelo que as ordens 

SURÀVVLRQDLV�YmR�DSHODU�DR�&KHIH�GH�
Estado para que continue a assumir 

um papel central na procura de con-

sensos em torno do futuro do SNS.

As medidas que as ordens pre-

tendem apresentar ao Presidente 

GD� 5HS~EOLFD� DEUDQJHP� PDWpULDV�
como o reforço do investimento em 

QRYDV�LQIUDHVWUXWXUDV�GH�VD~GH��HP�
equipamentos e na sua manuten-

ção; na reorganização dos serviços 

no sentido de responder aos desa-

ÀRV� GR� HQYHOKHFLPHQWR�� GD� SUR[L-
midade dos cuidados e da acessi-

bilidade, nomeadamente às novas 

WHFQRORJLDV�GH�VD~GH�
Para as ordens, o SNS deve ser ca-

paz de responder às atuais neces-

VLGDGHV�GH�VD~GH�GRV�SRUWXJXHVHV��
um sistema adaptado e humaniza-

do, centrado nas pessoas, na pre-

venção da doença, no trabalho de 

HTXLSD�� QDV� TXDOLÀFDo}HV� GRV� SUR-

ÀVVLRQDLV�TXH�R�LQWHJUDP�H�QXPD�LQ-

tegração efetiva entre os diferentes 

níveis de prestação de cuidados de 

VD~GH��QXPD�SHUVSHWLYD�GH�FRPSOH-

mentaridade e universalidade que 

SURPRYD�D�HÀFLrQFLD�GR�VLVWHPD�H�
minimize o desperdício e a duplica-

ção de recursos.

A UMA SÓ VOZ

ORDENS AVANÇAM COM PLANO
DE EMERGÊNCIA PARA A SAÚDE
As ordens profissionais do setor da saúde – enfermeiros, 
farmacêuticos, médicos, médicos dentistas e nutricionistas – 
pediram uma audiência a Marcelo Rebelo de Sousa, a quem 
pretendem apresentar uma proposta conjunta com uma série 
de medidas urgentes para o setor. O “Plano de Emergência 
para a Saúde” está a ser ultimado para ser apresentado em 
primeira mão ao Presidente da República.

ESTIMA-SE 
QUE EM 2015 

AS DESPESAS 
PÚBLICAS EM 

SAÚDE TENHAM 
CORRESPONDIDO 

A APENAS 5,8% 
DO PIB

“

“
SAÚDE:
PLANO DE EMERGÊNCIA
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INICIATIVA PODE SER REPLICADA 

CÂMARA DO PORTO ASSINA CARTA DE 
CUIDADOS DE SAÚDE COM O GOVERNO

A Carta, que resulta de um proto-

colo assinado entre a Câmara do 

Porto e a Administração Regional 

GH� 6D~GH� GR� 1RUWH�� IRL� HODERUDGD�
por representantes dos dois orga-

QLVPRV� H� LGHQWLÀFD� DV� SULRULGDGHV�
H� DOWHUQDWLYDV� GR� VHWRU� GD� VD~GH�
na cidade portuense. O documento 

HQFRQWUD�VH� HP�GLVFXVVmR� S~EOLFD�
até 19 de dezembro e pode ser 

FRQVXOWDGR�QD�SiJLQD�HOHWUyQLFD�GD�
autarquia. A Carta estabelece os 

compromissos e calendários para 

os investimentos futuros. Nesse 

sentido, foi também assinado um 

memorando de entendimento para 

a construção do novo Centro de 

6D~GH�GH�5DPDOGH�
Durante a sessão, Rui Moreira, pre-

sidente da autarquia, referiu que 

“os municípios não podem abster-

-se de assumir a sua parte de res-

SRQVDELOLGDGHV�QR�VHWRU�GD�VD~GHµ��
A Câmara do Porto é a primeira a 

avançar com a assinatura deste do-

cumento. Manuel Pizarro, vereador 

GD� +DELWDomR� H� $omR� 6RFLDO�� HVWi�
responsável por orientar as reuni-

ões em que a Carta será apresen-

tada às várias entidades do Porto.

$GDOEHUWR� &DPSRV� )HUQDQGHV�� PL-

QLVWUR� GD� 6D~GH�� H[SOLFRX� TXH� VH�
trata de uma “parceria que pode 

ser replicada no país”. “Um cami-

nho de descentralização, de parti-

OKD�� GH� UHIRUoR� GDV� FRPSHWrQFLDV�
PXQLFLSDLV�QD�iUHD�GD�VD~GHµ��ÀQD-

lizou. O bastonário da OMD espera 

TXH�HVWH�SURWRFROR� LQFOXD�D� VD~GH�
oral. Orlando Monteiro da Silva es-

WHYH�SUHVHQWH�QD�FHULPyQLD�H�UHIH-

riu que “se espera que a medicina 

dentária seja incluída, como é seu 

direito e é fundamental para a po-

pulação, no âmbito desta Carta. A 

VD~GH�RUDO�� VHJXQGR�DV�GHÀQLo}HV�
internacionais,  “é multifacetada e 

inclui, mas não se limita à capaci-

dade de falar, sorrir, cheirar, sabo-

rear, tocar, mastigar, engolir e de 

WUDQVPLWLU�XP�VHP�Q~PHUR�GH�HPR-

o}HV��DWUDYpV�GH�H[SUHVV}HV�IDFLDLV�
FRP�FRQÀDQoD�H�VHP�GRU�QHP�GHV-
conforto, bem como sem doenças 

GR�FRPSOH[R�FUDQLRIDFLDOµ�
Recorde-se que a Ordem dos Médi-

cos Dentistas e a Câmara do Porto, 

DWUDYpV�GD�)XQGDomR�SDUD�R�'HVHQ-

volvimento Social do Porto, assina-

ram um protocolo de colaboração, 

em 2002, no âmbito do combate à 

H[FOXVmR�VRFLDO��2�GRFXPHQWR�WLQKD�

como objetivo promover o acesso 

da população considerada de risco 

e economicamente desfavorecida a 

tratamentos dentários básicos. 

O protocolo estabelecia também 

que seria o Grupo de Trabalho, 

GHQRPLQDGR� $XWDUTXLDV� H� 6D~GH�
Oral, a determinar e avaliar as ne-

cessidades da população-alvo para 

respetiva adequação das ações 

GD� )XQGDomR�� WHQGR�VH� FKHJDGR� D�
realizar um levantamento epide-

PLROyJLFR�GDV�QHFHVVLGDGHV��DSUH-

sentado na Convenção Autarquias 

H�6D~GH�2UDO�� HP�TXH�VH�GHEDWHX�
a estratégia para a implementa-

omR�GH�SURJUDPDV�GH�VD~GH�RUDO��$�
Convenção, que contou com a pre-

sença da provedora da Santa Casa 

GD� 0LVHULFyUGLD� GH� /LVERD�� 0DULD�
José Nogueira Pinto, decorreu no 

Congresso da OMD de 2002, onde 

IRL�GHÀQLGR�XP�'RFXPHQWR�GH�7UD-

EDOKR� GH� UHIHUrQFLD� SDUD� WRGRV�
RV�PXQLFtSLRV� H� FHQWURV� GH� VD~GH�
interessados neste assunto. Este 

documento foi enviado a todas as 

autarquias, estabelecendo guideli-

nes e protocolos de atuação nesta 

matéria, face à legislação então 

H[LVWHQWH�

A Ordem dos Médicos 
Dentistas esteve presente 

na sessão de assinatura dos 
protocolos entre a Câmara 

Municipal do Porto e o 
Ministério da Saúde, no 

âmbito da implementação 
da Carta de Equipamentos 

de Cuidados de Saúde 
Primários na cidade invicta. 

A cerimónia decorreu 
a 23 de setembro, 

nos Paços do Concelho. 

RECORDE-SE 
QUE A ORDEM 
DOS MÉDICOS 
DENTISTAS 
E A CÂMARA 
DO PORTO, 
ATRAVÉS DA 
FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO PORTO, 
ASSINARAM UM 
PROTOCOLO DE 
COLABORAÇÃO, 
EM 2002, NO 
ÂMBITO DO 
COMBATE À 
EXCLUSÃO 
SOCIAL

“

“
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Segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), nos primeiros 
9 meses deste ano, em termos globais, já foram emitidos 385.169 
cheques-dentista e utilizados 319.092, num universo de 227.593 
utentes beneficiários. Este ano, a taxa de utilização dos cheques-
-dentista situa-se em 83%, sendo a melhor dos últimos 5 anos. 

Desde que o Programa Nacional de 

3URPRomR� GD� 6D~GH� 2UDO� �FKHTXH-

-dentista) foi implementado, em 

2008, já foram abrangidos qua-

se dois milhões e meio de utentes 

������������ TXH� XWLOL]DUDP� TXDVH� ��
milhões de cheques (3.953.868) com 

XPD�WD[D�PpGLD�GH�XWLOL]DomR�GH�����

PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL 

CHEQUE-DENTISTA COM 
A MELHOR TAXA DE UTILIZAÇÃO 
DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

1. UTENTES E MOVIMENTO DE CHEQUES À DATA 30 DE SETEMBRO DE 2016 (DADOS RECOLHIDOS A 12 DE OUTUBRO DE 2016)

Ano Projeto Saúde Oral Utentes Cheques Cheques Taxa

  beneficiários emitidos utilizados de Utilização

2016 Saúde Oral na Mulher Grávida 37.557 74.994 60.801 81%
2016 Saúde Oral Pessoas Idosas 4.267 7.024 5.950 85%
2016 Saúde Oral em Saúde Infantil (crianças 28.615 28.615 16.118 56%
 com idade inferior ou igual a 6 anos)
2016 Saúde Oral Crianças 121.558 241.630 222.064 92%
 e Jovens Escolarizados (7, 10 e 13 anos)
2016 Saúde Oral Crianças e Jovens 7.335 7.335 4.233 58%
 Idades Intermédias
2016 Saúde Oral Crianças e Jovens 21.322 21.322 8.144 38%
 15 anos Completos (16 anos)
2016 Saúde Oral Jovens 18 anos 1.679 1.679 726 43%
2016 Saúde Oral em utentes 1296 1296 1055 81%
 portadores de VIH/SIDA (Ciclo 1 e 2)
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3. TODOS OS PROJETOS

Estes resultados demonstram o 

interesse crescente da popula-

ção pelo cheque-dentista e a real 

utilização de um benefício que o 

Ministério disponibiliza através da 

contratualização de serviços com os 

médicos dentistas.  

Entre os resultados dos vários proje-

WRV�GH�VD~GH�RUDO�TXH�DR�ORQJR�GRV�
DQRV� WrP� VLGR� LQFOXtGRV� QR� 3URJUD-

PD�1DFLRQDO�GH�3URPRomR�GD�6D~GH�
Oral (PNPSO), merece destaque a 

WD[D�GH�XWLOL]DomR�GR�FKHTXH�GHQWLV-
ta entre as grávidas que, até setem-

bro deste ano, situava-se nos 81%, e 

entre a população idosa, com uma 

percentagem de 85%.

No que respeita à Intervenção Preco-

ce no Cancro Oral, a DGS revela que 

HQWUH���GH�PDUoR�GH�������GDWD�GH�
início do processo) e 31 de agosto de 

2016 foram detetados 78 casos de 

cancro oral e 109 lesões potencial-

mente malignas, que foram enca-

minhadas pelos médicos de família 

SDUD�RV�KRVSLWDLV�GH�UHIHUrQFLD��
Estes resultados comprovam a im-

portância para a população deste 

SURJUDPD� HVSHFtÀFR� TXH� SHUPLWH�
detetar lesões malignas e potencial-

mente malignas em estádios mais 

precoces com encaminhamento em 

menos de 15 dias, em média, para 

RV�KRVSLWDLV�GH�UHIHUrQFLD��GHVGH�D�
FRQVXOWD�GH�GLDJQyVWLFR�FRP�R�Pp-

dico dentista. 

'H� VDOLHQWDU� TXH� D� EDL[D� WD[D� GH�
XWLOL]DomR� GRV� FKHTXHV� GLDJQyVWLFR�
está relacionada com a emissão de 

FKHTXHV�GHQWLVWD� GLDJQyVWLFR� SHOR�
médico de família para o paciente 

realizar outros tratamentos dentá-

rios que não estão contemplados, 

pelo que o cheque acaba por não 

poder ser utilizado.

(VWH�DQR��SUHYr�VH�TXH�VH� UHDOL]HP�
5.000 rastreios de cancro oral e 

������ELySVLDV��6HPSUH�TXH�R�UHVXO-
tado for positivo, também será efe-

WXDGD�D�SHVTXLVD�GH�+39�
A 1 de março entrou em vigor o alar-

gamento do PNPSO aos jovens de 

18 anos (que completaram o plano 

de tratamento aos 16), às crianças 

e jovens com necessidades espe-

ciais (portadoras de doença mental, 

paralisia cerebral, trissomia 21, entre 

outras) que ainda não tinham sido 

abrangidas pelo programa e foi criada 

a possibilidade de aceder a um novo 

ciclo de tratamentos para os utentes 

LQIHWDGRV�FRP�YtUXV�9,+��6,'$��
Esta medida foi anunciada há cerca 

de um ano, na sessão solene do Con-

JUHVVR�GD�20'�GH�������SRU�)HUQDQ-

GR�/HDO�GD�&RVWD��PLQLVWUR�GD�6D~GH�
HP�H[HUFtFLR�j�GDWD�GR�HYHQWR��
1RV�SULPHLURV�PHVHV�GH�YLJrQFLD�GR�
SURJUDPD� SDUD� RV� QRYRV� S~EOLFRV-
�DOYR� YHULÀFRX�VH� TXH�� QR� FDVR� GRV�
utentes com 18 anos, foram emiti-

dos 1.679 cheques-dentista e utili-

zados 726, num universo de 1.679 

EHQHÀFLiULRV��R�TXH�UHSUHVHQWD�XPD�
WD[D� GH� XWLOL]DomR� GH������1R� kP-

bito do Programa Nacional de Pro-

PRomR�GD�6D~GH�2UDO��HVWHV�MRYHQV�
recebem um cheque-dentista para 

o tratamento de cáries em dentes 

permanentes. 

-i�QR�FDVR�GRV�SRUWDGRUHV�GH�9,+��
SIDA (1º e 2º ciclos de cheques), 

nos primeiros nove meses do ano, 

SDUD�RV�������XWHQWHV�EHQHÀFLiULRV�
foram emitidos 1.296 cheques e 

XVDGRV��������$� WD[D�GH�XWLOL]DomR�
situou-se em 81%. Estes resultados 

já englobam o novo grupo de doen-

WHV� LQIHWDGRV� FRP� 9,+�� 6,'$�� TXH�
foram abrangidos pelo programa e 

que não fazem tratamentos há mais 

GH����PHVHV��
Atualmente, o PNPSO tem uma 

UHGH� GH� ������ PpGLFRV� GHQWLVWDV�
aderentes e 106 estomatologistas. 

([LVWHP� ������ ORFDLV� GH� SUHVWDomR�
GH�FXLGDGRV�GH�VD~GH�RUDO��4XDQWR�j�
sub-rede de médicos dentistas para 

GLDJQyVWLFR�GR�FDQFUR�RUDO��Ki�����
médicos dentistas de entre a rede 

geral disponíveis para o cheque-den-

tista, que asseguram a cobertura 

JHRJUiÀFD�QDFLRQDO��

2. INTERVENÇÃO PRECOCE NO CANCRO ORAL

PIPCO Cheques Cheques Taxa Cheques  Cheques Nº Biop/nº

 Diagnóstico Diagnóstico de Utilização biopsia biopsia cd útil. 

 emitidos utilizados  emitidos utilizados

2014 2401 685 29% 328 269 48%
2015 3831 1421 37% 705 661 50%
2016 3938 1248 32% 625 1842 50%
Total 10.170 3.354 33% 1.658 2.772 49%

TOTAL Utentes  Cheques Cheques Taxa de

 beneficiários emitidos utilizados utilização 

2008 24.092 37.898 26.966 71%
2009 342.548 483.605 262.869 54%
2010 361.651 577.927 398.029 69%
2011 321.109 543.836 411.189 76%
2012 217.121 440.722 414.373 94%
2013 413.747 633.965 408.464 64%
2014 334.327 551.761 408.681 74%
2015 332.219 545.498 415.017 76%
2016 227.593 385.169 319.092 83%
Total 2.574.165 4.199.918 3.064.302 73%
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social essencial, previsto na Carta 

,QWHUQDFLRQDO� GRV� 'LUHLWRV� +XPD-

QRV�H�QD�&RQVWLWXLomR�GD�5HS~EOLFD�
Portuguesa, constitui um dever fun-

damental da Ordem dos Médicos 

'HQWLVWDV�SURWHJHU�RV�EHQHÀFLiULRV�
daqueles que prestam os servi-

oRV� GH� VD~GH�� GHIHQGHQGR�RV� QR�
sentido que esses serviços sejam 

SUHVWDGRV�FRP�R�JUDX�GH�H[LJrQFLD�
H�FRPSHWrQFLD�TXH�PHUHFHP��H�JD-

rantindo um comportamento digno 

entre os seus associados, os médi-

cos dentistas.

'XUDQWH� WRGR� R� WUDMHWR� GD� KLVWyULD�
da humanidade e desde que a ativi-

dade de cuidar de outros cidadãos 

se conhece como tal, surgiram 

documentos que tentam integrar 

a prestação destes cuidados em 

parâmetros de altos valores morais 

enquadrando-as numa merecida 

dignidade que os atos altruístas e 

da prática do bem devem possuir. 

Documentos como o Juramento 

+LSRFUiWLFR� RX� R� -XUDPHQWR�0pGL-
co de Amato Lusitano, escrito em 

pSRFDV� EHP� GLIHUHQWHV�� PDQWrP��
QD� VXD� HVVrQFLD�� RV� DOWRV� YDORUHV�
éticos e morais que se fundem 

FRP�R�ERP�H[HUFtFLR�GD�PHGLFLQD�H�
que estão assentes no primado do 

doente. 

9DORUHV� FRPR� D� )LGHOLGDGH� j� SUR-

messa de fazer o bem pelo doente, 

É do reconhecimento geral que a 

deontologia no âmbito da medicina 

dentária, que constituem todas as 

normas de conduta que regulam 

a atividade de médico dentista, e 

TXH� LQFOXL��QRPHDGDPHQWH�R�&yGL-
JR� 'HRQWROyJLFR� GD� 20'�� DV� GHOL-
berações, as recomendações e as 

informações emanadas pelo CDD, 

revela-se essencial para efeitos do 

respeito dos direitos e deveres dos 

GRHQWHV�QR�H[HUFtFLR�GD�SURÀVVmR��

No entanto, a evolução da vida 

quotidiana leva necessariamente 

ao aparecimento de novos paradig-

mas ou novas perspetivas, que con-

dicionam invariavelmente a visão 

do mundo por parte da sociedade. 

O surgimento de novas tecnologias, 

QRYRV� FRVWXPHV�H�RX�SUiWLFDV��GH�
acordo com a constante evolução 

FLHQWtÀFD�GD�PHGLFLQD�GHQWiULD��ID-

zem com que as regras não possam 

ser reduzidas à consideração e in-

terpretação dos valores vigentes 

numa determinada época tempo-

ral, não podendo, portanto, serem 

estáticas, levando à necessidade 

de terem que ser reanalisadas pe-

ULRGLFDPHQWH��)RUDP�UHDOL]DGRV�HV-
tudos que deram a conhecer o esta-

GR�DWXDO�GD�VD~GH�RUDO�HP�3RUWXJDO�
H�TXH�FXLGDGRV�GH�VD~GH�RUDO�VmR��
ainda, necessárias para responder 

à demanda da nossa população. 

&RQFRPLWDQWHPHQWH� YHULÀFD�VH� D�
H[LVWrQFLD� FUHVFHQWH� GH� UHFXUVRV�
KXPDQRV�TXDOLÀFDGRV�GLVSRQtYHLV��
que associados a outras questões 

de capital importância, como as 

UHODFLRQDGDV� FRP� DV� GLÀFXOGDGHV�
HFRQyPLFDV�GRV�XWHQWHV�H�GRV�SUy-

prios prestadores dos serviços em 

VD~GH�RUDO�� SUHVVLRQDP�D�20'��H�
por conseguinte, todos os médicos 

dentistas, a proceder a uma regula-

ção da medicina dentária de acor-

do com a legislação portuguesa e a 

legislação comunitária.

Quando se pretende traduzir esta 

regulação em documento delibe-

UDWLYR��HYLGHQWHPHQWH�TXH�H[LVWHP�
uma série de valores éticos que 

não podem ser comprometidos. 

6HQGR�D�VD~GH�XP�EHP�MXUtGLFR�H�

Com a entrada em vigor dos novos Estatutos da Ordem dos Médicos 
Dentistas (OMD), Lei 124/2015 a 3 de setembro de 2015, obriga 
a que necessariamente seja levada a cabo uma revisão do Código 
Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas, procedimento este 
de grande responsabilidade e importância e que deve ser iniciado e 
apresentado à classe pelo atual Conselho Deontológico e de Disciplina 
(CDD). 
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D�&RPSDL[mR�SHOR�SUy[LPR��D�3UX-

GrQFLD�QD�H[HFXomR�GR�DWR�FOLQLFR��
a Equidade da prestação dos atos 

e a não descriminação de qualquer 

doente pela sua raça, género ou 

H[WUDWR�VRFLDO��D�&RPSHWrQFLD�GRV�
seus atos, levando a uma forma-

omR�FRQWtQXD�REULJDWyULD�H�H[LJHQ-

te, e a Coragem de ter que muitas 

vezes tomar decisões difíceis, são 

valores fundamentais para os 

quais a sociedade onde vivemos 

espera que sejam integralmente 

UHVSHLWDGRV�SHORV�SURÀVVLRQDLV�GH�
VD~GH��RQGH�VH�LQVHUHP�FRP�SOHQR�
direito os médicos dentistas.

É no compromisso total destes va-

ORUHV� TXH� VH� HQFRQWUD� D� HVVrQFLD�
da atividade médica, no perfeito 

respeito pela dignidade do doente 

H�SHOD�GLJQLGDGH�SURÀVVLRQDO�
4XH�QmR�QRV�UHVWHP�G~YLGDV��WDP-

bém, que a ética, como área da 

FLrQFLD�� WHP� SRU� REULJDomR� OHU� H�
analisar os padrões morais vigen-

tes num determinado momento da 

KLVWyULD� PXQGLDO�� 6H� D� PRUDO� TXH�
incorpora os princípios do bem, 

poderá ser avessa a mudanças, 

a forma como a vemos não é cla-

ramente a mesma que os nossos 

antepassados ou em diferentes zo-

nas do planeta.

Por isso, há uma série de questões 

que devem ser levadas a discus-

são, analisadas, aperfeiçoadas e 

atualizadas dentro dos conceitos 

mais modernos, dentro da civiliza-

omR�RFLGHQWDO�H�LQWHJUi�ODV�QXP�&y-

GLJR�'HRQWROyJLFR�TXH�VH�SUHWHQGH�
mais funcional.

O poder de autorregulação da ativi-

dade de medicina dentária que foi 

dado à Ordem dos Médicos Dentis-

tas a tal obriga e encontramo-nos 

na altura certa para serem recon-

siderados os padrões pelos quais a 

deontologia dos médicos dentistas 

se deve suportar, fazendo uma atu-

DOL]DomR� H� DGHTXDomR� KLVWyULFD� H�
FLHQWtÀFD�GRV�VHXV�SULQFtSLRV��

Princípios como a primazia da rela-

ção médico-doente, alicerçado na 

FRPSHWrQFLD� H� TXDOLGDGH� GR� DWR��
de acordo com as legis artis, na in-

GHSHQGrQFLD� H� UHVSRQVDELOL]DomR�
dos atos praticados e na liberdade 

de fazer juízos clínicos e éticos, não 

devem ser diminuídos.

O respeito pelos direitos do doen-

te, nomeadamente o seu direito da 

livre escolha do médico dentista, o 

direito de não discriminação, o di-

reito à continuação da prestação 

dos serviços, o direito à reclama-

omR�H�R�GHYHU�GH�VLJLOR�SURÀVVLRQDO��
devem ser mantidos e, se possível, 

melhorados.

A responsabilização dos médicos 

dentistas em funções de direção 

clínica, a guarda do arquivo clínico 

como base de dados e informação 

sensível, a legitimidade para cobrar 

os seus honorários e a divulgação 

GD� DWLYLGDGH� SURÀVVLRQDO�� VmR� WH-

mas que devem ser abordados no 

VHQWLGR� GH� XPD� UHJXODomR� HÀFD]�
e dentro do que é permitido pelas 

leis do país e das diretivas comu-

nitárias.

Pretende-se que este documento 

seja completo, abrangente, claro 

H�HÀFD]��GH�PROGH�D�HOHYDU�R�SDWD-

mar dos padrões éticos e morais 

da nossa classe.

2� GRFXPHQWR� ÀQDO� GHVWH� &yGLJR�
'HRQWROyJLFR� VHUi� D� EUHYHPHQWH�
FRORFDGR�HP�GLVFXVVmR�S~EOLFD�

'XUDQWH�R�SHUtRGR�GH�FRQVXOWD�S~-

blica, pretendo vivamente que haja 

uma mobilização de toda a classe 

no envio de contributos válidos e 

fundamentados, pois é desejo de 

todos que o documento que vier 

D� VHU� DSURYDGR� FRPR� &yGLJR� 'H-

RQWROyJLFR� FRQVWLWXD�PDLV� XP� LQV-
WUXPHQWR� SDUD� GLJQLÀFDU� D� QRVVD�
SURÀVVmR�

VALORES COMO 
A FIDELIDADE À 
PROMESSA DE 
FAZER O BEM 
PELO DOENTE, 
A COMPAIXÃO 
PELO PRÓXIMO, 
A PRUDÊNCIA 
NA EXECUÇÃO 
DO ATO CLINICO, 
A EQUIDADE DA 
PRESTAÇÃO DOS 
ATOS E A NÃO 
DESCRIMINAÇÃO 
DE QUALQUER 
DOENTE PELA 
SUA RAÇA, 
GÉNERO OU 
EXTRATO SOCIAL, 
A COMPETÊNCIA 
DOS SEUS ATOS, 
LEVANDO A UMA 
FORMAÇÃO 
CONTÍNUA 
OBRIGATÓRIA 
E EXIGENTE, E 
A CORAGEM DE 
TER QUE MUITAS 
VEZES TOMAR 
DECISÕES 
DIFÍCEIS, SÃO 
VALORES 
FUNDAMENTAIS

“

“

/XtV�)LOLSH�&RUUHLD
Presidente 

do Conselho 

'HRQWROyJLFR�
e de Disciplina



42  I omd I OUTUBRO 2016

e
u
ro

pa
o
m

d

No encontro, os dois dirigentes par-

WLOKDUDP�D�PHVPD�SUHRFXSDomR��D�
FUHVFHQWH�WHQGrQFLD�SDUD�D�LQWURGX-

ção na União Europeia de padrões 

de cuidados clínicos - médicos e 

médico-dentários desenvolvidos 

por organismos de estandardiza-

omR�TXH�QmR�VmR�PpGLFRV�PpGLFR-

-dentários -, que não apresentam 

DV�FRPSHWrQFLDV�pWLFDV�H� WpFQLFDV�
necessárias, nem mandato para o 

&216(/+2�(8523(8�'26�0e',&26�'(17,67$6

MÉDICOS DENTISTAS E MÉDICOS NA EUROPA
ENFRENTAM OS MESMOS DESAFIOS

O presidente do Conselho Europeu dos Médicos Dentistas 
(CED), Marco Landi e o presidente do Comité Permanente 

de Médicos Europeus (CPME), Jacques de Haller reuniram a 
15 de setembro para abordar os temas que são comuns ao 

exercício das respetivas profissões. 
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&216(/+2�(8523(8�'26�0e',&26�'(17,67$6

MÉDICOS DENTISTAS E MÉDICOS NA EUROPA
ENFRENTAM OS MESMOS DESAFIOS

elemento fulcral desta autonomia e 

GD� LQGHSHQGrQFLD� FOtQLFD� DVVHQWD�
na liberdade de poder efetuar uma 

DYDOLDomR�SURÀVVLRQDO�DRV�FXLGDGRV�
e tratamentos dos seus utentes 

VHP�LQÁXrQFLD�H[WHUQD��
“Estamos muito empenhados na 

SUHYHQomR�GDV�WHQGrQFLDV�TXH�FR-

ORFDP�HP�ULVFR�D�DXWRQRPLD�SURÀV-
sional e, por conseguinte, a segu-

UDQoD�GR�XWHQWHµ��DÀUPRX�-DFTXHV�

GH�+DOOHU��GR�&30(��QD�UHXQLmR��´(V-
tamos convencidos que as nossas 

UHJUDV� HVWmR� DGHTXDGDVµ�� DÀUPRX�
por sua vez Marco Landi, do CED, e 

acrescentou que “não aceitamos a 

desregulação que sirva interesses 

de mercado em detrimento da se-

gurança do utente”.

No que respeita à regulação da pro-

ÀVVmR�D�QtYHO�HXURSHX��TXDQGR�PR-

tivada essencialmente por ques-

W}HV�HFRQyPLFDV��R�&('�H�R�&30(�
PDQWrP� XPD� FRODERUDomR� QHVWD�
matéria por forma a melhorar a 

TXDOLGDGH�GD�VD~GH�H�GR�DFHVVR�D�
estes cuidados. 

V�DVVRFLDo}HV�SURÀVVLRQDLV�p�H[L-
JLGR�FDGD�YH]�PDLV�TXH�MXVWLÀTXHP�
o âmbito da sua regulação e que 

sejam retiradas medidas conside-

UDGDV� LQMXVWLÀFDGDV��TXDQGR�GHYH-

ULDP� HVWDU� D� MXVWLÀFDU� R� LQWHUHVVH�
S~EOLFR�� D� SURWHomR� GD� VD~GH� S~-

blica e os interesses do utente. Os 

VHUYLoRV�GH�VD~GH�GLIHUHP�GH�RXWUR�
tipo de serviços e esta diferença 

deverá ser reconhecida no âmbito 

da UE. 

O Conselho Europeu de Médicos 

Dentistas (CED) integra 32 Ordens 

H�&kPDUDV�3URÀVVLRQDLV�GH����SDt-
ses europeus, representando mais 

GH���������PpGLFRV�GHQWLVWDV�QD�
Europa. Esta associação europeia 

VHP� ÀQV� OXFUDWLYRV� SUHWHQGH� SUR-

mover elevados padrões em cui-

GDGRV�GH�VD~GH�RUDO�H�GH�PHGLFLQD�
GHQWiULD�� DWUDYpV� GR� H[HUFtFLR� SUR-

ÀVVLRQDO� IRFDGR� QD� VHJXUDQoD� GR�
utente. 

O Comité Permanente de Médicos 

Europeus (CPME) representa as 

várias associações médicas dos 

países europeus e procura dar um 

contributo para a elaboração das 

políticas europeias que proporcio-

nem um melhor acesso e qualida-

GH� GRV� FXLGDGRV� GH� VD~GH�� FHQ-

trada na relação médico-doente. 

O comité está empenhado numa 

cooperação interdisciplinar entre 

PpGLFRV� H� RXWURV� SURÀVVLRQDLV� GH�
VD~GH��

ESTAMOS 
MUITO 
EMPENHADOS 
NA PREVENÇÃO 
DAS 
TENDÊNCIAS 
QUE COLOCAM 
EM RISCO A 
AUTONOMIA 
PROFISSIONAL 
E, POR 
CONSEGUINTE, 
A SEGURANÇA 
DO UTENTE

“

“

efeito. 

Perante este cenário, o CPME e o 

CED continuarão a promover o di-

álogo alargado com todos os agen-

WHV�TXH�DWXDP�QR�GRPtQLR�GD�VD~-

de, de forma a encontrar soluções. 

Os dois responsáveis consideram 

TXH�D�DXWRQRPLD�SURÀVVLRQDO�p�IXQ-

damental para a salvaguarda da 

TXDOLGDGH�QRV�FXLGDGRV�GH�VD~GH�
e para a segurança dos utentes. O 
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ROMD - Timor-Leste é um dos pa-
íses mais jovens do mundo e tem 
pouco mais de um milhão de habi-
tantes (censos de 2010). Como se 
encontra atualmente a saúde oral 
dos timorenses e o acesso aos cui-
dados de medicina dentária?
AC���'H�XP�PRGR�JHUDO��H[LVWH�XPD�
grande necessidade de tratamentos 

dentários, mas por falta de conheci-

mento, principalmente, a população 

GHL[D� DV� VLWXDo}HV� HYROXtUHP�� VHP�
recorrer a um médico dentista.

Em Timor-Leste, a medicina dentária 

0e',&2�'(17,67$�$9(/,12�&$59$/+2��(0�7,025�/(67(

“EXISTEM EQUIPAMENTOS 
DENTÁRIOS PÚBLICOS
NOS 13 MUNICÍPIOS DO PAÍS”

A vontade de trabalhar numa nação jovem, em que o 
exercício da medicina dentária é um desafio, levou Avelino 
Carvalho a abraçar esta aventura profissional.
O médico dentista português está em Timor-Leste há dois 
anos e, nesta entrevista, mostra-nos a realidade deste país 
da CPLP, bem como algumas das conclusões do “1º Estudo 
da Prevalência da Cárie Dentária na população em idade 
escolar”, que será apresentado em breve. 
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está incluída no Sistema Nacional 

GH�6D~GH��616��H�H[LVWH�SHOR�PHQRV�
XP�SURÀVVLRQDO�GH�PHGLFLQD�GHQWi-

ria (enfermeiro ou médico dentista) 

em cada município. O problema 

é que, na maior parte dos muni-

FtSLRV� TXH� YLVLWiPRV�� QmR� H[LVWHP�
materiais para tratamento, ou os 

equipamentos dentários não estão 

operacionais, pelo que na prática o 

DFHVVR�DRV�FXLGDGRV�GH�VD~GH�RUDO�
limita-se aos prestadores privados 

H[LVWHQWHV��QD�VXD�PDLRULD��QD�FDSL-
tal, em Díli.

ROMD - Sendo que a Restaura-
ção da Independência ocorreu em 
2002, quais os desenvolvimentos 
e metas alcançadas nos últimos 
14 anos, no âmbito da saúde oral? 
Qual o grau de procura do médico 
dentista?
AC - Na minha opinião, o grande 

passo e que distingue Timor-Leste 

da maioria dos países que conheço 

é a inclusão da medicina dentária no 

SNS, garantindo o acesso de forma 

gratuita às populações. Outro aspeto 

TXH�UHDOoR�p�D�H[LVWrQFLD�GH�HTXLSD-

PHQWRV� GHQWiULRV� S~EOLFRV� QRV� ���
municípios do país, conferindo de 

IDFWR�D�H[LVWrQFLD�GD�PHGLFLQD�GHQWi-

ria no SNS de forma potencialmente 

efetiva.

O grau de procura apenas não é 

PDLRU��SRLV�H[LVWH�XPD�HQRUPH�IDOWD�
de conhecimento, sendo urgente tra-

balhar esse ponto, bem como a falta 

recorrente de condições que permi-

tam o tratamento dos doentes. Con-

tudo, o futuro parece-me risonho.

ROMD - Em novembro, integrou a 
equipa que realizou o 1º Estudo da 
Prevalência da Cárie Dentária na 
população em idade escolar. Quais 
as conclusões dessa análise? De 
que forma essa informação pode 
LQÁXHQFLDU� R� WUDEDOKR� IXWXUR� GH�
promoção dos cuidados de saúde 
oral junto dos jovens? 
AC���2V�UHVXOWDGRV�ÀQDLV�GHVVH�HVWX-

do ainda não foram apresentados. 

Contudo, posso adiantar que este 

WUDEDOKR� WHYH� GXDV� FRPSRQHQWHV��
um questionário sobre os hábitos 

culturais e de higiene oral e uma 

componente clínica, preenchendo 

o índice CPO. Neste trabalho foram 

YLVWRV� PDLV� GH� ����� LQGLYtGXRV�
HQWUH� RV� �� H� RV� ��� DQRV�� QRV� ���
municípios. Para além disso, deslo-

FiPR�QRV� DRV� FHQWURV� GH� VD~GH� H�
KRVSLWDLV�H[LVWHQWHV�HP�FDGD�PXQL-
FtSLR��D�ÀP�GH�FRQKHFHU�D�UHDOLGDGH�
local na prestação dos cuidados de 

VD~GH� RUDO�� EHP� FRPR� SDUD� IDODU�
FRP�RV�SURÀVVLRQDLV��
Assim, dos questionários e das 

observações realizadas saliento o 

facto de menos de 50% dos inqui-

ridos possuírem escovas de dentes 

e apenas 20% admitirem ter tido 

pelo menos uma consulta de me-

dicina dentária. Dos indivíduos ob-

servados, nem 5% apresentavam 

dentes restaurados, sendo que aos 

12 anos cerca de 60% das crianças 

apresentavam cáries dentárias, um 

Q~PHUR�TXH�VREH�SDUD�����DRV���
anos de idade.

Para se programar estratégias e 

propor medidas devemos primeiro 

conhecer a situação atual dos pro-

EOHPDV�H[LVWHQWHV��$JRUD��FRP�HVWH�
WUDEDOKR�Mi�H[LVWH�XP�FRQKHFLPHQWR�
inicial, a nível local e nacional. Daí 

que, considero que este trabalho 

pode ajudar a responder a algumas 

questões, permitindo reformular 

estratégias nacionais adaptadas a 

cada município.

ROMD - Quantos médicos dentis-
tas exercem em Timor-Leste? Qual 
R� SHUÀO� GHVWHV� SURÀVVLRQDLV�� HP�
termos de formação, idade, nacio-
QDOLGDGH� H� SHUFXUVR� FLHQWtÀFR� H�
SURÀVVLRQDO"
AC - Do que nos foi dado a conhe-

FHU�� WHPRV�D�QtYHO�S~EOLFR�PpGLFRV�
e enfermeiros dentistas em cada 

PXQLFtSLR��HP�FHQWURV�GH�VD~GH�RX�
nos hospitais municipais, na sua 

maioria timorenses e cubanos. A ní-

YHO�SULYDGR��DSHQDV�H[LVWHP�TXDWUR�
médicos dentistas, sendo um timo-

UHQVH��XP�SRUWXJXrV��XPD�FXEDQD�
H�XP�FKLQrV��$�LGDGH�PpGLD�GHVWHV�
SURÀVVLRQDLV�GHYH�VHU�GH����DQRV�
Os restantes e poucos médicos den-

WLVWDV�WLPRUHQVHV�TXH�H[LVWHP�HVWmR�
a trabalhar para o Ministério da 

6D~GH�D�QtYHO�DGPLQLVWUDWLYR�

ROMD - Como prevê a evolução da 
medicina dentária e da saúde oral 
da população a médio prazo? 
AC - Em Timor-Leste, a medicina 

GHQWiULD�HVWi�LQFOXtGD�QR�616��H[LV-
tindo inclusivamente o objetivo de 

GRWDU�FDGD�FHQWUR�GH�VD~GH�GH�XP�
SURÀVVLRQDO� GH� PHGLFLQD� GHQWiULD��
Com estes pormenores, aliados ao 

IDFWR�GH�WHU�UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�UH-

levantes, torna-se fácil de entender 

que a medicina dentária neste país 

pode ser de facto uma realidade 

para todos os cidadãos. Basta para 

isso o poder político querer e apoiar 

as medidas para esse efeito.

Avelino Carvalho, 

médico dentista

Licenciatura 

com mestrado 
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o programa de 

doutoramento 

em Políticas e 

Economia da 
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Nova (Lisboa);

Ao longo da 

sua carreira, 

Avelino Carvalho 

tem feito várias 

atualizações, 

com destaque 

para a formação 

em cirurgia e 

implantologia 

com o professor 

Paulo Maia 

e o curso de 

ortodontia com o 

professor Paulo 

Reto.
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O termo resulta de uma consulta 

abrangente que incluiu utentes, 

SURÀVVLRQDLV� GD� VD~GH� RUDO�� DV-

sociações dentárias nacionais, a 

FRPXQLGDGH�GH�VD~GH�RUDO��R�PHLR�
DFDGpPLFR��R�JRYHUQR��D�LQG~VWULD�
H�RV�ÀQDQFLDGRUHV�GD�iUHD�GD�VD~-

de. Tem o cunho do Think Tank do 

9LVLRQ������GD�)',��FRPSRVWR�SRU�
HVSHFLDOLVWDV�HP�VD~GH�RUDO��VD~-

GH�S~EOLFD�H�HFRQRPLD�GD�VD~GH��H�
SRVLFLRQD�D�VD~GH�RUDO�FRPR�SDUWH�
LQWHJUDO� GD� VD~GH� HP� JHUDO� H� GR�
bem-estar. 

$�QRYD�GHÀQLomR��PDLV�FRQWHPSR-

rânea, apresenta-se como “mul-

tifacetada e inclui, mas não se li-

mita, à capacidade de falar, sorrir, 

cheirar, saborear, tocar, mastigar, 

engolir e de transmitir um sem 

Q~PHUR� GH� HPRo}HV� DWUDYpV� GH�
H[SUHVV}HV� IDFLDLV� FRP�FRQÀDQoD�
e sem dor nem desconforto, bem 

FRPR� VHP� GRHQoDV� GR� FRPSOH[R�
FUDQLRIDFLDOµ�� 3DWULFN� +HVFRW�� DWX-

DO� SUHVLGHQWH� GD� )',�� H[SOLFD� TXH�
´HVWD�QRYD�GHÀQLomR�p�XP�PDUFR�
LPSRUWDQWH�SDUD�R�SURÀVVLRQDO�GH�
VD~GH� RUDOµ� H� TXH� WHP� R� ´REMHWL-
YR�GH�DWLQJLU�XP�HVWDGR�yWLPR�GH�
VD~GH� RUDO� HP� WRGR� R� PXQGRµ��
3DUD�WDO��UHIHUH��´D�QRYD�GHÀQLomR�
permite desenvolver ferramentas 

estandardizadas de avaliação e 

medição para uma recolha consis-

tente de dados a nível global.”

O bastonário da OMD, Orlando 

Monteiro da Silva, considera que 

´D�QRYD�GHÀQLomR�DEUH�R�FDPLQKR�
para uma compreensão mais am-

SOD��LQFOXVLYD�H�PRGHUQD�GD�VD~GH�
oral em todo o mundo. Trata-se de 

uma evolução natural, que procu-

UD� WUDQVPLWLU� TXH� D� VD~GH� RUDO� p�
multidimensional e deve ser consi-

derada numa visão mais alargada 

GD�VD~GH�HP�JHUDO�µ
Paulo Ribeiro de Melo, vice-presi-

GHQWH�GR�&RPLWp�GH�6D~GH�3~EOLFD�
GD�)',��DFUHVFHQWD�TXH�´HVWD�QRYD�
GHÀQLomR�LQWHJUD�GHÀQLWLYDPHQWH�D�
VD~GH�RUDO�QD�VD~GH�JHUDO��p�PXO-
tidimensional e vai permitir desen-

volver instrumentos de medição 

de doença que, certamente, irão 

VHU�H[WUHPDPHQWH�~WHLV�HP�WHUPRV�
GH�SODQLÀFDomR�GH�LQWHUYHQo}HV�GH�
VD~GH�S~EOLFD�H�GH�VHQVLELOL]DomR�
junto dos decisores políticos”.

$OpP�GHVWD�GHÀQLomR��H[LVWHP�DWUL-
butos adicionais relacionais que 

LQGLFDP�TXH�D�VD~GH�RUDO�
- É uma componente fundamental 

GD�VD~GH��DVVLP�FRPR�GR�EHP�HV-

WDU� ItVLFR� H�PHQWDO�� TXH�H[LVWH� GH�
forma contínua e que está sujeita 

D�LQÁXrQFLDV�GH�DWLWXGHV�H�YDORUHV�
por parte de indivíduos e comuni-

dades;

�� 5HÁHWH� RV� DWULEXWRV� ÀVLROyJLFRV��
VRFLDLV� H� SVLFROyJLFRV� HVVHQFLDLV�
para a vida;

�� e� LQÁXHQFLDGD� SHODV� DOWHUDo}HV�
H[SHULPHQWDGDV� SHOR� LQGLYtGXR��
GDV�VXDV�SHUFHo}HV��H[SHFWDWLYDV�
e pela sua capacidade de adapta-

ção a novas circunstâncias.

$�SDUWLU� GH������� D� )',� YDL� LJXDO-
mente disponibilizar um conjunto 

de instrumentos de medição que 

vão permitir melhor avaliar as ne-

cessidades individuais e da popu-

lação, com o intuito de contribuir 

para informar e guiar as políticas 

GH�VD~GH�

A novidade foi revelada no Congresso Mundial Anual da 
Federação Dentária Internacional (FDI), em setembro, na 
Polónia e será disseminada por toda a comunidade de saúde 
oral. A Ordem dos Médicos Dentistas é uma das mais de 200 
associações dentárias que já adotou esta nova definição. 
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NOVA DEFINIÇÃO
DE SAÚDE ORAL

Delegação da OMD, 

da esquerda para 

D�GLUHLWD��2UODQGR�
Monteiro da Silva, 

EDVWRQiULR�H�H[�
SUHVLGHQWH�GD�)',��
3HGUR�)HUUHLUD�
Trancoso, membro 

do Conselho Diretivo 

e presidente 

da Comissão 

Organizadora do XXV 

Congresso da OMD;

Paulo Ribeiro de 

Melo, presidente do 

Conselho Geral e 

vice-presidente do 

&RPLWp�GH�6D~GH�
3~EOLFD�GD�)',�
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