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O NOVO ESTATUTO DA OMD: 
A DINÂMICA DE UM 
LONGO PERCURSO

Estimados (as) colegas,
Escrevo este editorial num momento em que, a 24 de 
abril passado, a proposta do Governo de alteração do 
estatuto da Ordem foi aprovada na generalidade na 
Assembleia da República. Foi, sem dúvida, um aconte-
cimento de enorme relevo a que assisti, acompanhado 
dos restantes bastonários e representantes das or-
dens da saúde.
Idêntico procedimento foi naturalmente adotado no 
que diz respeito aos estatutos de todas as ordens, 18 
no total. 

Porém, o processo não se iniciou agora, nem certa-
mente aqui termina. Segue-se uma discussão e vota-
ção em sede de especialidade, envolvendo três comis-
sões parlamentares: a 10ª Comissão de Segurança 
Social e Trabalho, a 9ª Comissão da Saúde - no caso de 
ordens na área da saúde - e a 1ª Comissão de Assun-
tos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. 
2�&RQVHOKR�1DFLRQDO� GDV�2UGHQV�3URÀVVLRQDLV�� �IRWR��
em representação das ordens, foi ouvido formalmente 
na 10ª Comissão no passado dia 29 de abril. 

UM COMPROMISSO: (…) 
TUDO ESTAMOS A FAZER PARA 

QUE A OMD TENHA UM TEXTO 
ESTATUTÁRIO ADEQUADO 

À REGULAÇÃO DA PROFISSÃO. 
A BEM DE TODOS 

E DA MEDICINA DENTÁRIA 
PORTUGUESA

“

“
A Ordem dos Médicos Dentistas, individualmente, terá, 
também, oportunidade de ser ouvida em sede de co-
missão e, assim, fazermos chegar os nossos reparos 
H� DV� QRVVDV� SURSRVWDV� GH� DOWHUDomR�� ,GHQWLÀFiPRV�
um conjunto de questões, omissões e erros no texto 
GD�SURSRVWD�HVWDWXWiULD�HP�GLVFXVVmR��TXH�Mi�À]HPRV�
chegar a todos os grupos parlamentares através de au-
diências concedidas para o efeito. 
Após este processo de discussão na especialidade, os 
estatutos das ordens serão debatidos e votados em 
plenário da Assembleia da República. Previsivelmen-
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O bastonário

Orlando Monteiro da Silva

WH�DWp�DR�ÀQDO�GHVWD�OHJLVODWXUD��5HFRUGH�VH�TXH�HVWD�
termina em julho e que teremos eleições para a As-
VHPEOHLD�GD�5HS~EOLFD�HP�ÀQDO�GH�VHWHPEUR��LQtFLR�GH�
outubro próximo...; seguidamente serão enviados para 
análise por parte do Senhor Presidente da República, 
que terá cerca de sete dias para os promulgar. Se pro-
mulgados, serão devolvidos à Assembleia da Repúbli-
ca para que esta os envie para publicação em Diário 
da República. Após publicação, a Lei estabelecerá um 
período de tempo, para entrada em vigor da mesma.
Logo após, a OMD necessitará, tal como todas as 
ordens, de um período alargado para adaptação da 
sua estrutura interna e de regulamentos diversos que 
obedeçam a uma nova orgânica e a novos moldes de 
funcionamento, como tem vindo a ser reportado em 
anteriores informações sobre o tema.  
Recorde-se que a Lei nº 2/ 2013, que estabelece as 
regras gerais a que as ordens têm que se adaptar, es-
tabelecia um prazo de 30 dias para as ordens apresen-
tarem as suas propostas de revisão e o Governo teria 
90 dias para as analisar e enviar para a Assembleia 
da República. 
Facto é que o Governo atrasou-se mais de um ano 
neste processo. Colocando, assim, enorme pressão 
VREUH�WRGDV�DV�RUGHQV��'LÀFXOWDQGR�R�IXQFLRQDPHQWR�
das mesmas, atrasando tomadas de decisão e arras-
tando processos. Esta incúria do Governo está a afetar 
DV�WDUHIDV�GH�UHJXODomR�GDV�RUGHQV�SURÀVVLRQDLV��SRU�
exemplo, na implementação de especialidades e nas 
UHJUDV�GHRQWROyJLFDV�GD�SURÀVVmR�
A Assembleia da República terá, assim, que assegu-
rar disposições transitórias a introduzir nos estatutos, 
para que os processos de transição e adaptação para 
os novos estatutos decorram sem turbulência.
No caso da Ordem dos Médicos Dentistas, e de outras 
ordens em posição similar, o facto de haver eleições 
este ano deverá ser uma situação devidamente acau-
telada. Dependendo da data de entrada em vigor dos 
estatutos, estão pendentes, por exemplo, as regras a 
seguir para o ato eleitoral, a duração do mandato e 
órgãos a eleger.
Termino esta breve súmula, duma história que ainda 
se prolongará, com um compromisso: o de assegurar 
que tudo estamos a fazer para que a OMD tenha um 

WH[WR�HVWDWXWiULR�DGHTXDGR�j�UHJXODomR�GD�SURÀVVmR��R�
de me comprometer a assegurar a implementação do 
futuro estatuto e adaptar o funcionamento da OMD ao 
PHVPR��FRP�D�QHFHVViULD�FRQÀDQoD�D�REWHU�SRU�SDUWH�
dos colegas.
A bem de todos e da medicina dentária portuguesa.
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aconteceu...

A OMD ESTÁ 
REPRESENTADA 
NESTE ÓRGÃO, 
CRIADO AO 
ABRIGO 
DOS NOVOS 
ESTATUTOS 
DA ERS, 
PELO SEU 
BASTONÁRIO 
ORLANDO 
MONTEIRO DA 
SILVA E TEM 
COMO MEMBRO 
SUPLENTE 
PAULO RIBEIRO 
DE MELO, 
SECRETÁRIO-
-GERAL DA OMD

“

“

ENTIDADE 
REGULADORA 
DA SAÚDE
OMD INTEGRA 
CONSELHO 
CONSULTIVO 
A Ordem dos Médicos Dentis-
WDV� �20'��p�XP�GRV�PHPEURV�
permanentes do Conselho Con-
sultivo da Entidade Reguladora 
GD�6D~GH��(56��
A OMD está representada neste 
órgão, criado ao abrigo dos no-
vos estatutos da ERS, pelo seu 
bastonário, Orlando Monteiro 
da Silva, e tem como membro 
suplente Paulo Ribeiro de Melo, 
secretário-geral da OMD.
O Conselho Consultivo da ERS é 
um órgão de consulta, apoio e 
SDUWLFLSDomR� QD� GHÀQLomR� GDV�
linhas gerais de atuação da 
entidade reguladora do setor 
da saúde e das decisões do 
seu conselho de administra-
ção.
A OMD participa no Conse-
lho Consultivo, a par da Ordem 
dos Médicos, entre outras, na 
categoria das associações pú-
EOLFDV�SURÀVVLRQDLV�FRPR�PHP-
bros permanentes. As demais 
RUGHQV�H�DVVRFLDo}HV�SURÀVVLR-
nais do setor da saúde partici-
parão como membros rotativos.
Integram o Conselho Consulti-
vo da ERS representantes de 
várias instituições ligadas à 
área da saúde.

O BASTONÁRIO 
DA OMD 

CONSIDEROU 
ESTA 

DISTINÇÃO 
“ESPECIAL-

MENTE 
IMPORTANTE 
PORQUE FOI 

DECIDIDA 
PELAS 

REPRESEN-
TAÇÕES DE 

TODAS AS 
REGIÕES DA 

PROFISSÃO EM 
ESPANHA

“

“

BASTONÁRIO DA OMD 
NOMEADO MEMBRO 
HONORÁRIO DO CONSEJO 
DE DENTISTAS DE ESPAÑA
O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando 
Monteiro da Silva, foi nomeado recentemente, em Ma-
drid, membro honorário do Consejo General de Dentistas 

de España, entidade pública que desde 1930 regula os 
médicos dentistas em Espanha e representa atualmente 
PDLV�GH����PLO�SURÀVVLRQDLV�
A direção do Consejo General de Dentistas de España 
considerou esta nomeação uma homenagem a “uma ex-
WHQVD�H�PDJQtÀFD�FDUUHLUD�HP�EHQHItFLR�GD�SURÀVVmR�GH�
médico dentista, com um trabalho que, sem dúvida, mui-
WR�FRQWULEXLX�SDUD�OHYDU�R�QtYHO�GD�SURÀVVmR�D�SDWDPDUHV�
muito elevados”.
O bastonário da OMD considerou esta distinção “especial-
mente importante porque foi decidida pelas representa-
o}HV�GH�WRGDV�DV�5HJL}HV�GD�SURÀVVmR�HP�(VSDQKD��5HFR-
nhece a defesa de ideias comuns de proteção do exercício 
da medicina dentária em ambos os países, como a ética e 
a qualidade, e os objetivos partilhados entre o Ilustre Con-

sejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos 

de España e a Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal.

Da esquerda para direita: Óscar Castro Reino, presidente do Con-

sejo General de Dentistas de España, Orlando Monteiro da Silva, 
bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, e Juan Carlos Llodra 
Calvo, secretário do Consejo General de Dentistas de España
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INSTITUIÇÕES UNEM ESFORÇOS 
OBSERVATÓRIO DO EMPREGO 
DA UNIVERSIDADE DO PORTO 
A médica dentista Filomena Salazar, membro do Conselho Diretivo, 
é a representante da OMD no Conselho Consultivo do Observatório 
GR�(PSUHJR�H�GD�7UDMHWyULD�3URÀVVLRQDO�GRV�'LSORPDGRV�GD�8QLYHU-
sidade do Porto.
Este organismo visa propor políticas, elaborar recomendações, con-
tribuir para o diagnóstico e prevenção de problemas de emprego e 
IRUPDomR�SURÀVVLRQDO��EHP�FRPR�SURPRYHU�D�UHDOL]DomR�GH�HVWXGRV�
e outras iniciativas no âmbito da sua área de intervenção, com o 
REMHWLYR�GH�DQDOLVDU�D�LQWHJUDomR�H�R�SHUFXUVR�SURÀVVLRQDO�GRV�GLSOR-
PDGRV�SHOD�8QLYHUVLGDGH�GR�3RUWR�QR�PHUFDGR�GH�WUDEDOKR�
A primeira reunião do novo Observatório do Emprego realizou-se a 

12 de fevereiro, na Reitoria, e 
contou com a participação de 
mais de 30 instituições, entre 
as quais associações empre-
sariais, institutos governamen-
tais, ordens e associações 
SURÀVVLRQDLV�� DVVRFLDo}HV� GH�
estudantes e faculdades da 
8QLYHUVLGDGH� GR� 3RUWR�� 8PD�
das iniciativas anunciadas em 
primeira mão na reunião foi a 
criação de uma Feira de Em-
prego.
Manuel Fontes de Carvalho, 
3Uy�5HLWRU� GD� 8QLYHUVLGDGH�

do Porto, com o pelouro das Relações Estudantis, Dimensão Social 
do Apoio aos Estudantes e Empregabilidade, referiu na sessão que 
“para além de criarmos condições para que os estudantes tenham 
mais uma alavanca para chegar ao mercado de trabalho, queremos 
trabalhar com estas entidades para termos uma ideia mais aproxi-
mada da realidade do nível e qualidade de emprego em cada uma 
das áreas de ensino”.

O 
COORDENADOR 

DO CJMD, 
HUMBERTO 

SANTOS SILVA, 
REALÇA A 

IMPORTÂNCIA 
DESTA 

CONFERÊNCIA, 
CUJO 

PRINCIPAL 
OBJETIVO É 

PROMOVER O 
NETWORKING, 

MOTIVAR E 
FACILITAR A 

INTEGRAÇÃO 
DOS 

PROFISSIONAIS 
NO MERCADO 
DE TRABALHO

“

“PROVAS PÚBLICAS 
DOUTORAMENTO 
EM MEDICINA DENTÁRIA
A médica dentista Joana de Barros Correia defendeu a tese de 
Doutoramento em Medicina Dentária, intitulada “Avaliação das 
propriedades antimicrobianas e imunológicas de um novo cimento 
endodôntico”, no passado dia 19 de março, na Faculdade de Medi-
FLQD�'HQWiULD�GD�8QLYHUVLGDGH�GR�3RUWR��REWHQGR�D�FODVVLÀFDomR�GH�
aprovada com distinção por unanimidade.

vai acontecer...

CONSELHO DOS JOVENS 
MÉDICO DENTISTAS
PROMOVE 
CONFERÊNCIA “DA 
BOCA PARA FORA”
O Conselho dos Jovens Médicos Den-
WLVWDV� �&-0'�� GD� 2UGHP� GRV� 0pGLFRV�
Dentistas organiza, no próximo dia 23 
de maio, uma conferência intitulada 
“Da boca para fora”, na Fundação Ma-
QXHO�$QWyQLR�GD�0RWD��0HUFDGR�GR�%RP�
6XFHVVR��� QD� FLGDGH� GR� 3RUWR�� SHODV�
14h30. Este evento é dirigido a todos 
os médicos dentistas, em especial os 
mais jovens, e está, também, aberto 
aos estudantes de medicina dentária. 
O coordenador do CJMD, Humberto 
Santos Silva, realça a importância des-
ta conferência, cujo principal objetivo é 
promover o networking, motivar e faci-
OLWDU� D� LQWHJUDomR� GRV� SURÀVVLRQDLV� QR�
mercado de trabalho.
“Pretendemos fornecer algumas fer-
ramentas essenciais à geração mais 
jovem de médicos dentistas, que os au-
xiliem e motivem na concretização do 
seu futuro com sucesso. Esperamos, 
de igual forma, incentivar o debate de 
ideias e a troca de experiências, que 
conduzam ao desenvolvimento pessoal 
e, consequentemente, a uma diferente 

...
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NO EVENTO 
SERÁ AINDA 
REALIZADA UMA 
MESA REDONDA 
“TRAÇA O TEU 
CAMINHO”, 
DEDICADA ÀS 
EXPETATIVAS 
DOS MAIS 
JOVENS ONDE 
A PARTILHA DE 
EXPERIÊNCIAS 
PRETENDE 
REALÇAR A 
IMPORTÂNCIA 
DE CADA UM 
DELINEAR O SEU 
PRÓPRIO RUMO

“

“

PROGRAMA CIENTÍFICO DE EXCELÊNCIA 
CONGRESSO DA OMD
ESTREIA-SE NO MEO ARENA
O XXIV Congresso da OMD realiza-se de 12 a 14 de novembro, pela pri-
meira vez, no MEO ARENA, em Lisboa. 
A escolha do antigo Pavilhão Atlântico, no Parque das Nações, visa pro-
SRUFLRQDU�XPD�H[SHULrQFLD�~QLFD�D�WRGRV�RV�SURÀVVLRQDLV�TXH�DQXDOPHQWH�
se juntam para assistir ao congresso e visitar a Expo-Dentária. Recorde-
-se que a edição do ano passado registou mais de 7 mil participantes.
Ricardo Oliveira Pinto, presidente da Comissão Organizadora, salien-
ta que “o MEO ARENA tem todas as condições físicas e técnicas para 
acolher o maior evento da área da saúde em Portugal que reúne vários 
milhares de pessoas, desde congressistas, patrocinadores e expositores 
e convidados. Precisamos de auditórios, espaços de lazer e uma área 
considerável para a Expo-Dentária. É, também, muito importante que o 
local tenha todas as comodidades, desde estacionamento até a uma en-
volvente com todos os serviços necessários, como hotéis, restaurantes, 
zonas de lazer e áreas comerciais, para dar resposta às necessidades 
dos nossos”, reforça o presidente.
$�H[FHOrQFLD�FLHQWtÀFD�GR�SURJUDPD��XP�GRV�SULQFLSDLV�DWUDWLYRV�GR�FRQ-
gresso, será este ano reforçada, com especial enfoque para os oradores 
QDFLRQDLV��1HVWH�PRPHQWR��HVWmR�Mi�FRQÀUPDGRV����FRQIHUHQFLVWDV�SRU-
tugueses e 9 estrangeiros, sendo um dos congressos da OMD com maior 
SUHVHQoD�GH�RUDGRUHV�QDFLRQDLV��2�SURJUDPD�FLHQWtÀFR�IRL�RUJDQL]DGR�GH�
forma a possibilitar aos médicos dentistas um real e mais objetivo apro-
veitamento para a prática clínica diária. 
Paralelamente ao Congresso, decorre a Expo-Dentária que ocupará uma 
área de 7500 metros quadrados, num total de 339 stands de 9 metros 
quadrados, estando reunidos os requisitos para que seja uma das me-
lhores edições de sempre. A inovação, o rigor, a tecnologia de ponta e a 
qualidade estarão presentes no maior certame de saúde realizado em 
Portugal.
Como é habitual, o programa social será, também, alvo de uma atenção 
especial por parte da organização.

Siga todas as novidades do congresso em: 
www.omd.pt/congresso  I  www.facebook.com/omdpt

Descarregue a APP da OMD 

PARALELA
MENTE AO 

CONGRESSO, 
DECORRE A 

EXPO-DENTÁRIA 
QUE OCUPARÁ 
UMA ÁREA DE 
7500 METROS 
QUADRADOS, 

NUM TOTAL DE 
339 STANDS 

DE 9 METROS 
QUADRADOS, 

ESTANDO 
REUNIDOS OS 

REQUISITOS 
PARA QUE 

SEJA UMA DAS 
MELHORES 

EDIÇÕES DE 
SEMPRE

“

“

vai acontecer...

abordagem ao exercício da medi-
cina dentária”, salienta o médico 
dentista.
Do programa, destacam-se as pa-
lestras na área do coaching “Re-
siliência: vencer a adversidade” e 
“Equipas vencedoras”, por Jorge 
Sequeira, motivacional speaker 
formado em psicologia, que pre-
tendem sensibilizar os jovens mé-
dicos dentistas para a importância 
do espírito de equipa, e elevar, os 
QtYHLV�GH�PRWLYDomR��DXWRFRQÀDQ-
oD��ÁXLGH]�FRPXQLFDFLRQDO�� LQRYD-
ção, superação pessoal, entre ou-
tros. De realçar, também, o debate 
“Emigração: uma oportunidade ou 
inevitabilidade?” que contará com 
a participação de Carlos Abreu 
Amorim, deputado à Assembleia 
da República, Manuel Pizarro, ve-
reador da Câmara Municipal do 
Porto, e Orlando Monteiro da Silva, 
bastonário da OMD, como mode-
rador.
No evento será ainda realizada 
uma mesa redonda “Traça o teu 
caminho”, dedicada às expetati-
vas dos mais jovens onde a par-
tilha de experiências pretende 
realçar a importância de cada um 
delinear o seu próprio rumo.

Consulte o programa completo e 
faça a sua inscrição online em: 
www.omd.pt/ydtalks

...
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Este ano dedicado ao tema “Sor-
rir para a vida”, o Dia Mundial da 
Saúde Oral tem como objetivo pro-
mover a literacia da população. É, 
também, cada vez mais, uma opor-
tunidade para, em colaboração 
FRP� RXWUDV� SURÀVV}HV� GD� VD~GH�
oral e com a vertente educacional 
- professores, educadores de infân-
cia, rede de bibliotecas -, mostrar 
o trabalho conjunto que está a ser 
desenvolvido em Portugal, com 
ganhos alcançados bastante posi-
tivos.

Durante o evento, a Direção-Geral 
da Saúde, em parceria com a OMD, 
apresentou os resultados do III Es-
tudo Nacional de Prevalência das 
'RHQoDV� 2UDLV� ��� ��� H� ��� DQRV��
que mostram uma evolução favorá-
vel da saúde oral nas várias faixas 
etárias até aos 18 anos.
A incidência de cáries dentárias 
tem vindo a diminuir nos últimos 
anos, mas há ainda um caminho a 
percorrer, em especial na primeira 
infância, para se atingirem as me-
tas preconizadas pela Organiza-

omR�0XQGLDO�GH�6D~GH��206��SDUD�
2020, na dentição temporária.
O secretário-geral da OMD e um 
dos autores do estudo, Paulo Ri-
beiro de Melo, salienta que “os 
ganhos conseguidos são assina-
láveis e resultam de um trabalho 
de colaboração entre a OMD e os 
Ministérios da Saúde e da Educa-
ção. A rede de escolas tem tido 
um papel decisivo nos resultados 
alcançados e é também por isso 
que temos de nos congratular com 
a abertura manifestada pelo Minis-
tério da Saúde para alargar o pro-
grama cheque-dentista até aos 18 
DQRVµ��YHU�FDL[D��
As conclusões do estudo revelam 
que entre os anos 2000 e 2013, 
o número de cáries dentárias di-

3$8/2�5,%(,52�'(�0(/2��6(&5(7É5,2�*(5$/�'$�20'
1$�6(66®2�&20(025$7,9$�'2�',$�081',$/�'$�6$Ó'(�25$/ 

“A APOSTA NA PREVENÇÃO
E NO TRATAMENTO PRECOCE 
TRARÁ ENORMES GANHOS
NO FUTURO”
A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) e os ministérios da 
Saúde e da Educação assinalaram, a 20 de março, o Dia 
Mundial da Saúde Oral, numa cerimónia que decorreu em 
Lisboa, no auditório do Infarmed.

Paulo Ribeiro de Melo, 
secretário-geral da OMD
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minuiu 21% nas crianças de seis 
anos. No ano 2000, apenas 33% 
das crianças com seis anos esta-
vam livres de cáries, valor que su-
ELX�SDUD�����HP�������8PD�HYR-
lução semelhante à que se regista 
nas crianças de 12 anos, em que 
53% não têm cárie dentária. Aos 
18 anos, apenas 32,4% dos jovens 
não têm cáries. 
A melhoria da situação de saúde 
na dentição permanente em crian-
ças e jovens com menos de 18 
anos resulta não só da redução 
dos níveis de doença, mas também 
do aumento da resposta às suas 
necessidades curativas. Aos 12 
anos, a média de dentes cariados 
por criança baixou 50% passando 
de 0,75 para 0,37 e a média de 
dentes tratados aumentou cerca 
GH������GH������SDUD�������R�TXH�
VLJQLÀFD�XPD�UHGXomR�GD�GRHQoD�H�
que 2 em cada 3 dentes cariados 
estão tratados. Estes níveis de do-
ença são medidos através de um 
tQGLFH��&32��PpGLR�SRU�SHVVRD�TXH�

ser estudada a hipótese de alargar 
o PNPSO até aos 18 anos, referin-
do que “de facto existe abertura 
e o senhor ministro já há tempos 
manifestou favoravelmente que ti-
nha vontade de pensar e estudar o 
alargamento e agora estamos em 
condições de propor objetivamente 
o processo”. 
8P� DODUJDPHQWR� VDXGDGR� SHOR�
bastonário da OMD que sublinha a 
“importância de garantir o acesso 
da população portuguesa a cuida-
dos de saúde oral desde a infância. 
Os resultados obtidos pelo PNPSO 
provam que quando existe vontade 
e colaboração é possível encontrar 
soluções. A lacuna de cuidados de 
saúde oral no Serviço Nacional de 
Saúde tem de ser corrigida urgen-
temente. Os resultados obtidos 
com as crianças mostram que é 
possível obter ganhos de saúde 
oral e incutir práticas de preven-
ção, nomeadamente de higiene 
oral e visitas regulares ao médico 
dentista”.

contabiliza o número de dentes ca-
ULDGRV��REWXUDGRV�H�H[WUDtGRV��SHU-
GLGRV���2V� UHVXOWDGRV�GHVWH� tQGLFH�
DRV����DQRV��������Mi�XOWUDSDVVDP�
as metas preconizadas pela OMS 
para 2020, que eram de 1,50.
Paulo Ribeiro de Melo considera 
que “os ganhos são assinaláveis e 
MXVWLÀFDP�VH� SHOD� LPSOHPHQWDomR�
do Programa Nacional de Promo-
omR�GD�6D~GH�2UDO��31362���FRQKH-
cido por cheque-dentista, que foi 
lançado em 2009 para estas faixas 
etárias e que permite às crianças, 
mesmo as mais carenciadas, ace-
der a consultas de medicina den-
WiULD��(VWD�HYROXomR�MXVWLÀFD�SOHQD-
mente a manutenção do programa 
e até do seu alargamento”.
O diretor-geral da Saúde, Francisco 
George, e o coordenador do Progra-
ma Nacional de Promoção da Saú-
de Oral, Rui Calado, saudaram os 
resultados obtidos e enalteceram a 
cooperação e contributos da OMD 
na implementação do PNPSO.
Rui Calado anunciou que está a 

Apresentação dos 
resultados do III 
Estudo Nacional 
de Prevalência das 
'RHQoDV�2UDLV����
12 e 18 anos. Da 
esquerda para a 
direita: Rui Calado, 
coordenador do 
Programa Nacional 
de Promoção da 
6D~GH�2UDO��31362���
Orlando Monteiro 
da Silva, bastonário 
da OMD; Francisco 
George, diretor-geral 
da Saúde; Cristina 
Sousa Ferreira, 
higienista oral na 
Divisão de Estilos 
de Vida Saudáveis 
no PNSO e Paulo 
Ribeiro de Melo, 
secretário-geral 
da OMD.
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GOVERNO PONDERA 
ALARGAMENTO
DO CHEQUE-DENTISTA 
ATÉ AOS 18 ANOS 

O secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde, 
Francisco Leal da Costa, à 
margem das comemorações 
do Dia Mundial da Saúde Oral, 
manifestou aos órgãos de co-
municação social a vontade 
de o Governo estender o che-
que-dentista até aos 18 anos.
“Tão cedo quanto possível 
gostaríamos de alargar para 
os 18 anos. Essa é uma maté-
ria que vai ter de ser estudada 
com a Direção-Geral da Saú-
de. Se as condições existirem, 
e não basta apenas meter 
mais dinheiro no programa, 
com certeza que gostaríamos 
muito de cumprir o programa 
até aos 18 anos”, declarou 
Francisco Leal da Costa.
Atualmente, o Programa Na-
cional de Promoção da Saúde 
Oral, designado por cheque-
-dentista, abrange crianças e 
jovens que frequentam as es-
colas públicas aos 7, 10, 13 e 
15 anos, bem como grávidas 
seguidas nos serviços públi-
cos, idosos que recebem o 
complemento solidário e por-
tadores de VIH/Sida.

O acesso a consultas de saúde oral 
é determinante porque para além 
da redução de cáries dentárias, o 
estudo mostra uma evolução igual-
mente favorável no caso de dentes 
tratados e com menos dentes per-
didos, sendo que esta melhoria da 
VLWXDomR� GH� VD~GH� RUDO� YHULÀFDGD�
nas crianças e jovens é transversal 
a todas as Regiões de Saúde de 
Portugal.
e� DLQGD� SRVVtYHO� FRQÀUPDU� TXH� D�
prevalência e a gravidade da cá-
rie dentária é maior em crianças 
de estratos socioeconomicamente 
mais desfavorecidos, que habitam 
fora dos grandes centros urbanos.
O estudo mostra, também, que os 
hábitos básicos de higiene oral nas 
crianças e jovens estão a aumen-
tar. Aos seis anos, 79% das crian-
ças diz escovar os dentes todos os 
dias, aos 12 anos são quase 90% e 
DRV����DQRV�����
Para Paulo Ribeiro de Melo esta 
“aposta na prevenção e no trata-
mento precoce trará enormes ga-
nhos no futuro. Ainda temos um 
caminho a percorrer, mas segura-
mente que não vamos ter daqui a 
30 ou 40 anos um número de ido-
sos desdentados tão elevado como 
temos agora. Menos doenças orais 
WDPEpP�VLJQLÀFD�PDLV�VD~GH��SRU-
que a saúde oral não pode ser dis-

É AINDA 
POSSÍVEL 
CONFIRMAR QUE 
A PREVALÊNCIA 
E A GRAVIDADE 
DA CÁRIE 
DENTÁRIA 
É MAIOR EM 
CRIANÇAS 
DE ESTRATOS 
SOCIOECONOMI-
CAMENTE MAIS 
DESFAVORECI-
DOS E QUE 
HABITAM FORA 
DOS GRANDES 
CENTROS 
URBANOS

“

“    2000 / 2013 

 - 21% 
CARIES DENTÁRIAS 
���������������QDV�FULDQoDV�GH���DQRV

- 50% 
    DENTES CARIADOS 
      nas crianças com 12 anos

�������87,/,=$'26 

406.689  CHEQUES-DENTISTA 
       EM 2014

���������87,/,=$'26�

2.378.363 
     CHEQUES-DENTISTA 
DESDE O ÍNICIO DO PROGRAMA

7.298.305 
     TRATAMENTOS DE 
MEDICINA DENTÁRIA 
        DESDE O ÍNICIO DO PNPSO

       TRATADAS

4.334.877
                           CÁRIES
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Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa:
António Carlos Toscano, Mário Filipe Bernardo, Lurdes Vaz, 
Sónia Mendes e Tânia Vilela Alves. 
Universidade Fernando Pessoa:
José Frias Bulhosa e Helena Neves. 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra:
Ana Luísa Costa, Maria Teresa Xavier, Tony Rolo e Sérgio Matos. 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto:
Isabel Roçadas Pires, Maria de Lurdes Lobo Pereira, 
Laura Sousa e Maria Emília Assunção. 
Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz:
Cristina Manso, Joana Leite do Carmo, Catarina Silva Sanches, 
Irene Ventura, Lara Veiga e Vanessa Ramos Silva. 
Universidade Católica Portuguesa:
Nélio Veiga, Cristina Paiva Figueiredo, Andreia Figueiredo e Filipe Miguel Araújo.

sociada da saúde em geral”.
No ano passado, a taxa de utiliza-
ção do cheque-dentista subiu para 
�����WHQGR�VLGR�XWLOL]DGRV���������
cheques-dentista. Desde o início 
do programa já foram utilizados 
���������� GH� FKHTXHV� SDUD� XP�
total de 7.298.305 de tratamentos 
de medicina dentária.
'H�VDOLHQWDU�TXH�����GRV�FKHTXHV-
-dentista foram usados em proce-
dimentos preventivos, ou seja, na 
DSOLFDomR�GH� VHODQWHV�GH� ÀVVXUDV��
No total, foram tratadas 4.334.877 
de cáries contra apenas 207.239 
extrações de dentes, o que repre-
senta somente 3% dos tratamen-
tos efetuados.
A sessão institucional que assina-
lou o Dia Mundial da Saúde Oral  
contou, ainda, com a apresentação 
e enquadramento dos concursos 
©8P�RYR�SRU� LQYHQWDUª��H�©(VFUHYHU�
XP�FRQWR��VRUULU�SDUD�D�YLGDª��SHOD�
coordenadora interconcelhia da 
Rede de Bibliotecas Escolares, Ana 
Maria Cabral, no âmbito do Projeto 
Saúde Oral Bibliotecas Escolares. 
Encerrou o programa da manhã, 
o comissário do Plano Nacional de 
Leitura, Fernando Pinto do Amaral.
A parte da tarde foi dedicada aos 
temas “A biblioteca escolar na 
multiplicação de sorrisos: leitura, 
HVFULWD� H� VD~GH� RUDOª�� SHOD� FRRU-
denadora da Rede de Bibliotecas 
Escolares, Manuela Pargana Silva, 
H� j� ´&DUDWHUL]DomR� GDV� SURÀVV}HV�
da área da saúde oral”, pelo dou-
torando em Psicologia da Saúde na 
8QLYHUVLGDGH�GH�/LVERD��Mário Rui 
Araújo.
O programa integrou, também, 
uma componente lúdica dedicada 
aos mais jovens que reuniu cerca 
de 100 participantes.
Recorde-se que em 2014 o Dia 
Mundial da Saúde Oral foi celebra-
do, com a organização de diversas 
atividades, em mais de 100 países 
em todos os continentes.

...

Para agradecer aos médicos dentistas que participaram no estudo 
epidemiológico, em representação das instituições de ensino superior 
com curso de medicina dentária, a Ordem dos Médicos Dentistas 
juntou estes profissionais, em Lisboa e no Porto, num encontro 
informal. Os médicos dentistas fizeram o diagnóstico e registaram as 
doenças orais da população observada.
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���SUpPLR��´$�HVFRYD�PDFLD�H�D�PHQLQD�6RÀDµ��'LRJR�/XtV��DOXQR�GR����GR�HQVLQR�EiVLFR

3º prémio: “O Sr. Ovo dá-me proteína 
H�HX�ÀFR�FRP�XPD�VD~GH�JHQXtQDµ��

Escola Básica de Vale Carro

Menção honrosa para o conto “Assalto dos Bichos-Pirata à Península dos Sorrisos”, da autoria do 
médico dentista José Frias Bulhosa. Da esquerda para a direita: Fernando Pinto do Amaral, comissário 
do Plano Nacional de Leitura; José Frias Bulhosa, médico dentista; Francisco George, diretor-geral da 
Saúde; Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD

VENCEDORES DO CONCURSO
«ESCREVER UM CONTO, SORRIR PARA A VIDA»

VENCEDORES 
DO CONCURSO 
«UM OVO 
POR INVENTAR»

1º prémio: “A origem da Vida”, 
Escola Básica e Jardim de Infância 

da Brandoa

1º prémio: “Aparelhar”, Anna Pelizzari, aluna 3º ciclo do ensino básico

����SUpPLR��´6RUULVRV�SDUWLOKDGRVµ��&ULVWLQD�6HUUDV��&%�6D~GH�2UDO��DXVHQWH�QD�IRWR�SRU�LPSRVVLELOLGDGH�
GH�FRPSDUrQFLD�

����SUpPLR��DXVHQWH�QD�IRWR��SRU�LPSRVVLEL-
OLGDGH�GH�FRPSDUrQFLD���´2�RYR�UHDOµ��(VFROD�

Básica e Jardim de Infância de Enxurreiras 
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A proposta de Estatutos da Ordem 
dos Médicos Dentistas é traba-
lhada no âmbito da Comissão de 
Segurança Social e Trabalho, mas 
será primeiramente apreciada pela 
comissão respetiva, da Saúde.
A Comissão, também, elaborará 
parecer sobre a proposta de Esta-
WXWR�GH�PDLV�WUrV�RUGHQV�SURÀVVLR-

&20,66®2�'(�6$Ó'(�(/$%25$�3$5(&(5�

GOVERNO APROVOU NOVOS 
ESTATUTOS DAS ORDENS 
PROFISSIONAIS
A Comissão de Saúde da Assembleia da República agendou 
para o dia 8 de abril de 2015, a “distribuição, para elaboração 
de Parecer, das Propostas de Lei n.ºs 297/XII (4.ª), do Gover-
no, que «Aprova o Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas, 
conformando-o com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que 
estabelece o regime jurídico de criação, organização 
e funcionamento das associações públicas profissionais».
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nais do setor da saúde, nomeada-
mente a Ordem dos Farmacêuticos 
a Ordem dos Médicos e a Ordem 
dos Enfermeiros.
Recorde-se que no passado dia 
12 de março, de acordo com co-
municado emitido pelo Conselho 
GH�0LQLVWURV��IRUDP�DSURYDGDV����
propostas de lei relativas aos es-
tatutos de associações públicas 
SURÀVVLRQDLV��DV�FKDPDGDV�RUGHQV�
SURÀVVLRQDLV��FRQIRUPDQGR�DV�UHV-
petivas normas estatutárias ao 
novo regime jurídico de criação, 
organização e funcionamento das 
DVVRFLDo}HV� S~EOLFDV� SURÀVVLR-
nais. A 19 de março, foram apro-
vadas mais duas propostas de lei 
relativas aos estatutos da Ordem 
dos Médicos e da Ordem dos En-

fermeiros.
6mR�GHÀQLGDV� UHJUDV� VREUH�D� FULD-
ção, organização e funcionamento 
GDV�DVVRFLDo}HV�S~EOLFDV�SURÀVVLR-
nais e sobre o acesso e o exercício 
GH� SURÀVV}HV� UHJXODGDV� SRU� DVVR-
FLDo}HV� S~EOLFDV� SURÀVVLRQDLV�� QR�
que diz respeito, designadamen-
te, à livre prestação de serviços, 
à liberdade de estabelecimento, 
D� HVWiJLRV� SURÀVVLRQDLV�� D� VRFLH-
GDGHV� GH� SURÀVVLRQDLV�� D� UHJLPHV�
de incompatibilidades e impedi-
mentos, a publicidade, bem com 
à disponibilização generalizada 
de informação relevante sobre os 
SURÀVVLRQDLV�H�VREUH�DV�UHVSHWLYDV�
sociedades reguladas por associa-
o}HV�S~EOLFDV�SURÀVVLRQDLV�
As 18 propostas de lei aprovadas 

respeitam às seguintes associa-
o}HV�S~EOLFDV�SURÀVVLRQDLV��2UGHP�
dos Médicos, Ordem dos Enfermei-
URV�� 2UGHP� GRV� 5HYLVRUHV� 2ÀFLDLV�
de Contas, Ordem dos Advogados, 
Ordem dos Solicitadores e dos 
Agentes de Execução, Ordem dos 
Notários, Ordem dos Economistas, 
Ordem dos Engenheiros, Ordem 
dos Engenheiros Técnicos, Ordem 
dos Arquitetos, Ordem dos Biólo-
gos, Ordem dos Médicos Veteri-
nários, Ordem dos Nutricionistas, 
Ordem dos Psicólogos, Ordem dos 
Médicos Dentistas, Ordem dos 
Farmacêuticos, Ordem dos Despa-
FKDQWHV� 2ÀFLDLV�� SRU� WUDQVIRUPD-
ção da Câmara dos Despachantes 
2ÀFLDLV��H�2UGHP�GRV�&RQWDELOLVWDV�
&HUWLÀFDGRV�� SRU� WUDQVIRUPDomR�
GD�2UGHP�GRV�7pFQLFRV�2ÀFLDLV�GH�
Contas.
A OMD dará conhecimento aos 
médicos dentistas dos desenvolvi-
mentos sobre a matéria em ques-
tão, nomeadamente do conteúdo 
aprovado pelo Conselho de Minis-
tros, no momento em que o mesmo 
se torne público. 
A proposta do Governo terá que ser 
enviada para análise e aprovação 
por parte da Assembleia da Repú-
blica.

A OMD DARÁ 
CONHECIMENTO 
AOS MÉDICOS 
DENTISTAS DOS 
DESENVOLVI-
MENTOS SOBRE 
A MATÉRIA EM 
QUESTÃO, NO-
MEADAMENTE 
DO CONTEÚDO 
APROVADO PELO 
CONSELHO DE 
MINISTROS, NO 
MOMENTO EM 
QUE O MESMO 
SE TORNE 
PÚBLICO. 
A PROPOSTA DO 
GOVERNO TERÁ 
QUE SER
ENVIADA PARA 
ANÁLISE E 
APROVAÇÃO 
POR PARTE DA 
ASSEMBLEIA 
DA REPÚBLICA

“

“
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A sessão�ÀFRX�PDUFDGD�SHOD�DSUH-
sentação das atividades desen-
volvidas pela OMD nas suas dife-
rentes áreas de intervenção, bem 
como dos Mapas de Controlo de 
Execução Orçamental, Balanço e 
Demonstração de Resultados. Os 
presentes tiveram a oportunidade 

de assistir à apresentação deta-
lhada do trabalho implementado 
no âmbito da política de saúde oral 
que tem vindo a ser divulgado pelos 
meios institucionais de informação 
da OMD. É disso exemplo, a partici-
pação ativa da OMD nas reuniões 
da comissão de acompanhamento 

$66(0%/(,$�*(5$/�25',1É5,$�'$�20'�

RELATÓRIO E CONTAS 2014 
APROVADO POR UNANIMIDADE

externa do Programa Nacional de 
Promoção da Saúde Oral do Minis-
tério da Saúde: cheque-dentista.
Ainda durante a Assembleia-Geral 
foi prestada informação sobre a 
continuidade da implementação do 
Projeto de Intervenção Precoce do 
Cancro Oral.
Por outro lado, a OMD apresentou 
as ações desenvolvidas pelos Ór-
gãos Sociais, bem como o relatório 
das atividades dos departamentos 
internos: jurídico, de comunicação 
e imagem e administrativo. 
Entre outros temas, foram focadas 
as iniciativas institucionais de al-
JXPDV�GDV�HVWUXWXUDV�FLHQWtÀFDV�H�
consultivas da OMD, tal como a Co-
PLVVmR�&LHQWtÀFD�GD�20'��R�&HQWUR�
de Formação Contínua e o Conse-
lho dos Jovens Médicos Dentistas. 
1R�ÀQDO�GRV�WUDEDOKRV��R�5HODWyULR�H�
Contas foi aprovado por unanimida-
de pelos 21 médicos dentistas pre-
sentes e pelos 125 representados.
A Mesa da Assembleia-Geral foi 
constituída pelo presidente João 
Caramês, pela vice-presidente Na-
tália Lucas Nunes e pelos secretá-
rios Joel Ribeiro dos Santos e Luís 
Vidal. 

A Assembleia-Geral Ordinária da Ordem dos Médicos 
Dentistas esteve reunida, conforme convocatória,  a 18 de 
abril, pelas 17 horas, em Lisboa, com o objetivo de analisar 
e votar o Relatório e Contas, relativo ao exercício de 2014 da 
OMD. Marcaram presença 27 associados e 142 fizeram-se 
representar por procuração. 

Mesa do Conselho 
Fiscal com Cassiano 

Scapini, vogal, Ana 
Cristina Mano Azul, 

SUHVLGHQWH��FHQWUR���H�
Cristina Trigo Cabral, 

vogal

Da esquerda para 
a direita, Luís Filipe 
Correia, presidente 
do Conselho Deonto-
lógico e de Disciplina, 
Paulo Ribeiro de 
Melo, secretário-ge-
ral, Orlando Monteiro 
da Silva, bastonário, 
Laredo de Sousa, 
tesoureiro, Luís Vidal, 
vogal do Mesa da 
Assembleia-Geral 
�0$*���1DWiOLD�/XFDV�
Nunes, vice-presi-
dente da MAG, João 
Caramês, presidente 
da MAG, e Joel Ribei-
ro dos Santos, vogal 
da MAG
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A cerimónia de entrega daquela 
que é a mais alta distinção da OMD 
decorreu no Funchal, na sede do 
Governo Regional da Madeira, no 
dia 20 de fevereiro. A Medalha de 
Ouro foi entregue pelo bastonário 
da OMD, Orlando Monteiro da Sil-
va  e pelo representante da Região 
no Conselho Diretivo, Gil Fernandes 
Alves.

Este galardão é atribuído sempre 
que, no entender da OMD, a ação 
SURÀVVLRQDO�� DFDGpPLFD�RX�SROtWLFD�
de um cidadão, seja qual for a sua 
iUHD�SURÀVVLRQDO�GH�DWXDomR��WHQKD�
contribuído ou contribua de forma 
relevante e inequívoca para o de-
senvolvimento da medicina dentá-
ria e de melhores condições para a 
saúde oral em Portugal, seja a nível 

WpFQLFR�H�RX�FLHQWtÀFR��VHMD�SDUD�D�
defesa da saúde pública.
O bastonário da OMD enalteceu o 
“reconhecimento unânime do Con-
selho Diretivo” pelos altos serviços 
prestados pelos seus sucessivos 
governos à medicina dentária. “Fo-
ram inúmeras as iniciativas que o 
presidente liderou e que foram ca-
pazes de fazer a mudança na Re-
gião Autónoma, onde nada estava 
feito há 30 anos, para o que temos 
atualmente, que é uma medicina 
dentária, uma saúde oral disponi-
bilizada à população com os mais 

$/%(572�-2®2�-$5',0�',67,1*8,'2�&20�0('$/+$�'(�2852�

“NÃO SE PODE DESCURAR O 
INVESTIMENTO E A ACESSIBILIDADE 
AOS SERVIÇOS DE SAÚDE”
O Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD) decidiu atribuir, por unanimidade, ao presidente 
do Governo Regional da Madeira a Medalha de Ouro da 
instituição pelo trabalho realizado em prol da saúde oral.

O bastonário da 
Ordem dos Médicos 
Dentistas, Orlando 
0RQWHLUR�GD�6LOYD��j�
HVTXHUGD���HQWUHJD�D�
medalha de ouro da 
OMD ao presidente 
do Governo Regional 
da Madeira, Alberto 
João Jardim

...
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altos parâmetros de qualidade e de 
excelência”.
Gil Fernandes Alves realçou que 
“não vale a pena termos a melhor 
ciência se não tivermos políticos 
que sejam recetivos à nossa men-
sagem. E, de facto, acho que a me-
dicina dentária encontrou na Ma-
deira governantes que souberam 
ouvir”.
“Quando Alberto João Jardim as-
sumiu o cargo de presidente da 
Região Autónoma da Madeira, em 
1978, os cuidados de saúde oral 
eram arcaicos e quase inexistentes, 
um panorama que mudou radical-
mente”, salientou o representante 
da Região.
Entre os projetos implementados 
durante os mandatos de Alberto 
João Jardim à frente do Governo 
Regional da Madeira, Gil Fernandes 
Alves referiu a “implementação, em 
parceria com a OMD, de um siste-
ma de convenção/comparticipação 
para tratamentos preventivos, cura-

tivos e de reabilitação de medicina 
dentária, para os utentes do Servi-
ço Regional de Saúde e da ADSE”.
Destacou, também, “a criação em 
1995 do Programa de Promoção de 
Saúde Oral da Região Autónoma da 
Madeira, também em parceria com 
a OMD, e a inclusão, em 2010, de 
médicos dentistas e higienista oral 
no Serviço de Estomatologia do 
Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem 
como a contratação de equipas de 
saúde oral para os centros de saú-
de do Bom Jesus, Porto Santo e Por-
to Moniz”. 
O representante madeirense no 
Conselho Diretivo da OMD salien-
tou, ainda, as vistorias, pioneiras 
em Portugal, a todos os locais priva-
dos onde eram exercidas práticas 
de saúde oral. 
Alberto João Jardim agradeceu a 
0HGDOKD� GH� 2XUR� H� DÀUPRX� TXH�
“atuar o melhor possível é um 
dever”. O presidente do Governo 
Regional destacou que o desen-
YROYLPHQWR� YHULÀFDGR� QD� PHGLFLQD�

Alberto João Jardim recebeu a Medalha de Ouro da Ordem dos Médicos Dentistas. 
'D�HVTXHUGD�SDUD�D�GLUHLWD��/XtV�1XQR�2OLP��FKHIH�GH�JDELQHWH�GR�SUHVLGHQWH�GR�
*RYHUQR�5HJLRQDO���$OH[DQGUD�$EUHX��PHPEUR�GR�&HQWUR�GH�)RUPDomR�&RQWtQXD���
2UODQGR�0RQWHLUR�GD�6LOYD��EDVWRQiULR�GD�2UGHP�GRV�0pGLFRV�'HQWLVWDV���$OEHUWR�
-RmR�-DUGLP��SUHVLGHQWH�GR�*RYHUQR�5HJLRQDO�GD�0DGHLUD���*LO�)HUQDQGHV�$OYHV�
�UHSUHVHQWDQWH�GD�5HJLmR�$XWyQRPD�GD�0DGHLUD�QR�&RQVHOKR�'LUHWLYR�GD�20'�
H�)UDQFLVFR�-DUGLP�5DPRV��VHFUHWiULR�5HJLRQDO�GRV�$VVXQWRV�6RFLDLV��

...

RESENHA HISTÓRICA 
Em março de 1978, Alberto João Jardim toma posse, 
pela primeira vez, como presidente do Governo da 
Região Autónoma da Madeira. Os cuidados de saúde 
oral, à época, são arcaicos e quase inexistentes. 
Prolifera o exercício ilegal, com falsos odontologistas 
e “protésicos” a prestarem atos clínicos e, ainda, 
licenciados no Brasil a exercerem sem reconhecimento 
devido do título académico. Este cenário, que herda, 
prolonga-se ainda por mais uma década. Entretanto, 
surgem os primeiros licenciados em medicina 
dentária, com título reconhecido, a exercer nas devidas 
condições na RAM. Este aparecimento dá o impulso 
necessário à transformação que a medicina dentária e 
a saúde oral precisam e têm acolhimento imediato no 
Governo de Alberto João Jardim. A partir de 1989 dá-se, 
então, uma viragem positiva na medicina dentária na 
RAM. Os sucessivos governos de Alberto João Jardim, 
em sintonia com alguns médicos dentistas, já com 
licenciatura reconhecida, encetam várias iniciativas e 
dinâmicas que visam a melhoria contínua do nível da 
saúde oral dos residentes:

1. 9LVWRULDV� �SLRQHLUDV� QR� SDtV�� D� WRGRV� RV� ORFDLV�
privados onde são exercidas práticas de saúde 
oral, nomeadamente, consultórios de medicina 
dentária, de estomatologia, de odontologistas, 
de “protésicos”, de técnicos de prótese dentária 
H� GH� FXULRVRV�FODQGHVWLQRV� �HP� ������ SRU�
decisão da autoridade de saúde, é encerrado 
um destes locais, por constituir risco para a 
VD~GH�S~EOLFD��

2. Implementação do exercício da medicina 
dentária no centro de saúde da Ilha do Porto 
Santo;

3. Contratação e inclusão na equipa de saúde oral, 
GR� FHQWUR� GH� VD~GH� GR� %RP� -HVXV� �&6%-��� GH�
higienista oral habilitada pelo primeiro curso da 
)DFXOGDGH�GH�0HGLFLQD�'HQWiULD�GD�8QLYHUVLGDGH�
de Lisboa;

4. Implementação, em 1995, do Programa de 
Promoção de Saúde Oral da RAM, em parceria 
com a OMD, que abrange as vertentes de 
promoção, prevenção e do tratamento a cerca 
de 20 mil crianças da faixa etária dos 3 aos 13 
anos; hoje em dia, mantém-se a vertente dos 
tratamentos preventivos e curativos, nos centros 
GH� VD~GH� GR� %RP� -HVXV� �)XQFKDO��� GR� 3RUWR�
Moniz e do Porto Santo.
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dentária na Região se deveu, tam-
EpP�� DRV� SURÀVVLRQDLV�� ´VpULRV� H�
competentes, que fazem ver aos 
políticos quais as prioridades que 
são inadiáveis e que ensinaram 
aos políticos o que devia ser feito 
em matéria de saúde oral e medi-
cina dentária”. 
O governante constatou que o facto 
de muitos jovens terem optado em 
WHUPRV�SURÀVVLRQDLV�SHOD�PHGLFLQD�
dentária ajudou muito o trabalho 
do Governo, lembrando que na dé-
cada de 80, uma das prioridades 
que a população colocava ao exe-
cutivo era a saúde oral. Salientou, 
também, que soube ouvir as popu-
ODo}HV�H�RV�SURÀVVLRQDLV�H�UHFRQKH-
ceu que “não há política de saúde 
sem a parte da saúde oral”. 
O presidente do Governo Regional 
enalteceu ainda o sucesso da me-
dicina dentária na Madeira, que é 
superior à média nacional, e lançou 
XP�RXWUR�GHVDÀR�DR�EDVWRQiULR�GD�
OMD: “temos que passar ao pata-
mar seguinte que é fazer também 
um turismo de medicina dentária”.
Alberto João Jardim partilhou a 
medalha com os seus colegas de 
governo na área da saúde, nome-
adamente Rui Adriano de Freitas, 

Da esquerda para a direita, Gil Fernandes 
$OYHV��UHSUHVHQWDQWH�GD�5HJLmR�$XWy-
noma da Madeira no Conselho Diretivo 
GD�20'���$OH[DQGUD�$EUHX��PHPEUR�GR�
&HQWUR�GH�)RUPDomR�&RQWtQXD���2UODQGR�
0RQWHLUR�GD�6LOYD��EDVWRQiULR�GD�20'��
H�$OEHUWR�-RmR�-DUGLP��SUHVLGHQWH�GR�
*RYHUQR�5HJLRQDO�GD�0DGHLUD��

5. Implementação, em parceria através de protocolo 
assinado entre a Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais e a OMD desde 1988, de um sistema 
de convenção/comparticipação a tratamentos 
preventivos, curativos e de reabilitação de medicina 
dentária, para os utentes do SRS e da ADSE.

6. 0RGLÀFDomR�GDV�LQVWDODo}HV�GR�&6%-�����SLVR��FRP�
a colocação de três novos equipamentos dentários, 
em 1998, para o exercício da medicina dentária e 
da higiene oral;

7. Instalação e implementação do exercício da 
medicina dentária no centro de saúde do Porto 
Moniz, em dezembro de 2002;

8. ,PSOHPHQWDomR��GHVGH�R�DQR�OHWLYR������������HP�
parceria com a Secretaria Regional de Educação, 
da assistência e tratamento da traumatologia oral, 
no âmbito das urgências escolares;

9. Implementação da consulta de higiene oral no 
centro de saúde do Porto Santo, em abril de 2009, 
FRP�XPD�SURÀVVLRQDO�HP�SHUPDQrQFLD�UHVLGHQWH�

10. Apoio ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio 
0HQGRQoD� �+10��� )XQFKDO� ²� 7UDXPDWRORJLD� 2UDO�
�GHVGH�$JRVWR�������

11. Aquisição de dois aparelhos de Rx 
2UWRSDQWRPRJUDÀD��D�LQVWDODU�QRV�&6%-�H�+10�

12. Em parceria com a direção clínica do HNM, em 
2009 e 2010, participámos na elaboração do 
projeto das novas instalações do Serviço Saúde 
2UDO�GR�&6%-�����DQGDU���TXH�YHLR�D�VHU�FRQVWUXtGR�H�
inaugurado em setembro de 2013;

13. Inclusão de médicos dentistas e higienista oral 
no Serviço de Estomatologia do Hospital Dr. Nélio 
0HQGRQoD��GHVGH�$JRVWR�������

14. Atualmente são 182 médicos dentistas que estão 
no ativo na Região Autónoma da Madeira.

Conceição Estudante, Francisco Jar-
dim Ramos e respetivas equipas.
São sete as personalidades do País 
que até agora receberam a Meda-
lha de Ouro da OMD. O primeiro foi 
em 2004, o então Presidente da 
República Jorge Sampaio, e no ano 
passado, foi o ex-presidente do Go-
verno Regional dos Açores, Carlos 
César. Em 2008 recebeu a distin-
ção, António Correia de Campos, ex-
-ministro da Saúde. Em 2007 foram 
galardoados Armando Simões dos 
Santos, ex-diretor da Faculdade de 
0HGLFLQD�'HQWiULD�GD�8QLYHUVLGDGH�
de Lisboa, a título póstumo, João 
Maló de Abreu, diretor do Departa-
mento de Medicina Dentária, Esto-
matologia e Cirurgia Maxilo-Facial 
GD�)DFXOGDGH�GH�0HGLFLQD�GD�8QL-
versidade de Coimbra e Fernando 
Martins Peres, ex-presidente do 
Conselho Diretivo e professor cate-
drático da Faculdade de Medicina 
'HQWiULD�GD�8QLYHUVLGDGH�GR�3RUWR�
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Perante as conclusões do relatório 
da Entidade Reguladora da Saúde 
�(56�� ´2V� 6HJXURV� GH� 6D~GH� H� R�
Acesso dos Cidadãos aos Cuidados 
de Saúde”, que denuncia uma situ-
ação de oligopólio nos seguros de 
saúde e a ausência de legislação 
aplicável aos contratos de planos 
de saúde, a OMD vai pedir ao Go-
verno que tome medidas com cará-
ter de urgência. A OMD tem vindo 
a pedir uma maior intervenção do 
Governo e do regulador nesta área, 
por serem cada vez mais as queixas 
sobre irregularidades, quer de con-
VXPLGRUHV��TXHU�GH�SURÀVVLRQDLV�GD�
saúde oral. O bastonário da OMD, 
Orlando Monteiro da Silva, conside-
ra que “as conclusões do relatório 
da ERS vêm dar razão às denúncias 
que a OMD tem efetuado, e provam 
que é urgente tomar medidas sobre 
este descontrolo. Duas seguradoras 

controlam mais de metade do mer-
cado português de seguros de saú-
de e no caso dos planos de saúde 
a situação é ainda mais grave por-
que, como reconhece a ERS, não 
há legislação que enquadre estes 
contratos, ou seja, quem subscreve 
um plano de saúde não tem como 
garantir os seus direitos”.
O relatório da ERS refere que “os 
contratos dos planos de saúde não 
VmR�WLSLÀFDGRV��SHOR�TXH�D�OHL�DWXDO�
QmR� RV� GHQRPLQD� RX� GHÀQH�� QHP�
estipula o seu enquadramento le-
gal”, acrescentando que “os car-
tões de saúde são, na prática, ape-
QDV� FDUW}HV� GH� GHVFRQWR� �«�� TXH�
podem chegar a 100%, por vezes, 
R�TXH�VLJQLÀFD�TXH�RV�SUHVWDGRUHV�
que aceitam integrar as suas redes 
GH�SUHVWDGRUHV��GLUHWyULR�FOtQLFR��VH�
comprometem a oferecer serviços 
gratuitos”.

Sobre a concentração nos segu-
ros de saúde, a ERS denuncia que 
“o rácio de concentração dos dois 
maiores concorrentes, medido pela 
soma das suas quotas de mercado, 
é superior a 50%, poderá estar-se 
na verdade perante uma estrutura 
de mercado de oligopólio”, acres-
centando que o” tipo de estrutura 
de mercado dos seguros de saúde 
poderá ser de concorrência mono-
SROtVWLFD� ²� XPD� VLWXDomR� LQWHUPp-
dia entre concorrência perfeita e 
monopólio, que se caracteriza por 
concorrência imperfeita, algumas 
barreiras à entrada no mercado, 
diferenciação do produto e capaci-
GDGH� GH� GHÀQLomR� GH� SUHoRV� FRP�
alguma liberdade por parte das se-
guradoras”.
Para o bastonário da OMD “estas 
denúncias são graves e requerem 
uma ação imediata por parte do le-
gislador e do regulador. A conjuntu-
ra económica difícil que o país atra-
vessa é propícia a abusos que urge 
combater até porque há casos em 
que a qualidade da prestação do 
serviço médico pode estar em cau-
sa”. A medicina dentária é particu-
larmente afetada por esta situação, 
uma vez que é exercida essencial-
mente pelo sector privado, em que 
os seguros e planos de saúde têm 
uma relevância substancial.
Ao subscreverem seguros e planos 
de saúde em que coberturas e ga-
rantias não são transparentes e, 
em alguns casos,  de legalidade 
GXYLGRVD�� RV� FRQVXPLGRUHV� ÀFDP�
numa posição de fragilidade, cul-
pando muitas vezes os médicos 
dentistas por situações a que estes 
são alheios e pondo em causa uma 
UHODomR�TXH�GHYH�VHU�GH�FRQÀDQoD�

6(*8526�(�3/$126�'(�6$Ó'(

OMD EXIGE MAIOR INTERVENÇÃO 
DO GOVERNO 

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) vai exigir ao 
Governo que tome medidas para garantir maior proteção aos 
consumidores que subscrevem seguros e planos de saúde.

O RELATÓRIO 
DA ERS 

REFERE QUE 
“OS CONTRATOS 
DOS PLANOS DE 
SAÚDE NÃO SÃO 

TIPIFICADOS, 
PELO QUE A LEI 

ATUAL NÃO 
OS DENOMINA 

OU DEFINE, NEM 
ESTIPULA O SEU 
ENQUADRAMEN-

TO LEGAL”

“

“
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1RV�SULPyUGLRV�GD�PHGLFLQD�GHQWiULD��QR�ÀQDO�GD�GpFDGD�GH�������SDLUDYD�PXLWR�FODUDPHQWH�
VREUH�D�QRVVD�DWLYLGDGH�R� HVSHFWUR�GD� ´DUW� GHQWDLUHµ�� &RP�HIHLWR�� DWp� j�GpFDGD�GH����
H�QmR�DSHQDV�QR�QRVVR�SDtV�� D� DWLYLGDGH� FOtQLFD� HP�PHGLFLQD�GHQWiULD� FRQVLVWLD� QXPD�
PLVWXUD��PDLV�RX�PHQRV�HP�SDUWHV� LJXDLV�� GH�DUWH�H� WpFQLFDV�EDVHDGDV�QR�HPSLULVPR��
7DO�HUD�SHUIHLWDPHQWH�FRPSUHHQVtYHO�� 7RPDQGR�FRPR�H[HPSOR�D�SHULRGRQWRORJLD��D�$$3�
�$FDGHPLD�$PHULFDQD�GH�3HULRGRQWRORJLD��IRL�IXQGDGD�HP�������FHOHEURX�QR�DQR�SDVVDGR�
R�VHX�FHQWHQiULR���SRUpP��Vy�DSyV����DQRV��HP�������IRL�GHPRQVWUDGD�FLHQWLÀFDPHQWH�D�
HWLRORJLD�EDFWHULDQD�GDV�GRHQoDV�SHULRGRQWDLV��TXDQGR�QRV�(8$�Mi�FHQWHQDV�GH�SURÀVVLRQDLV�
VH�GHGLFDYDP��HP�H[FOXVLYLGDGH��DR� WUDWDPHQWR�GHVWDV�GRHQoDV�� 7RGRV�RV� WUDWDPHQWRV�
TXH�HQWmR�HUDP�IHLWRV�HVWDYDP�EDVHDGRV��LQHYLWDYHOPHQWH��QR�HPSLULVPR��'XUDQWH�HVVHV�
DQRV��D�SUiWLFD�FOtQLFD�GD�SHULRGRQWRORJLD�DVVHQWRX�HP�SUHPLVVDV��DWXDOPHQWH�DQXODGDV��
GH�TXH�DV�GRHQoDV�SHULRGRQWDLV�´Vy�DSDUHFHP�QRV�LQGLYtGXRV�FRP�PDX�FRQWUROR�GH�SODFD�
EDFWHULDQDµ��́ VmR�GRHQoDV�KHUHGLWiULDV�RX�JHQpWLFDVµ��́ OHYDP�D�SHUGD�GH�WRGRV�RV�GHQWHVµ���

(QWUHWDQWR�� D� FLrQFLD� IRL� HYROXLQGR� H� Mi� Ki� YiULDV� GpFDGDV� TXH�
D� PHGLFLQD� GHQWiULD� GHL[RX� GH� VHU� XPD� iUHD� ´WpFQLFR�DUWtVWLFDµ�
SDUD�VHU�� LQGLVFXWLYHOPHQWH��XPD�iUHD�FLHQWtÀFR�WHFQROyJLFD��4XDLV�
DV� GLIHUHQoDV"� $OJXPDV� VmR� yEYLDV� ²� DV� UHODFLRQDGDV� FRP� R�
GHVHQYROYLPHQWR�WHFQROyJLFR��TXH�QmR�Vy�IDFLOLWDP�XP�DFHVVR�UiSLGR�
H�FRQVWDQWH�j�LQIRUPDomR�FLHQWtÀFD�SXEOLFDGD��IXQGDPHQWDO�GXUDQWH�
WRGD�D�FDUUHLUD�GH�XP�PpGLFR�GHQWLVWD��QDV�IDVHV�GH�IRUPDomR�SUp�H�
SyV�JUDGXDGD�H��WDPEpP��GXUDQWH�D�VXD�DWLYLGDGH�SURÀVVLRQDO��FRPR�
WDPEpP�SHUPLWHP�D�XWLOL]DomR�GH�PHLRV�GH�GLDJQyVWLFR�VHQVtYHLV�H�
SUHFLVRV�H�D�FULDomR�H�DSOLFDomR�GH�PDWHULDLV�H�WpFQLFDV�LQRYDGRUDV��
$V�GLIHUHQoDV� UHODFLRQDGDV�FRP�R�GHVHQYROYLPHQWR�FLHQWtÀFR�VmR��
REYLDPHQWH��FUXFLDLV��$� LQYHVWLJDomR�LQFHVVDQWH�SHUPLWH�QRV��KRMH��
FRQKHFHU�H�FRPSUHHQGHU�RV�SDUkPHWURV�GH�GLDJQyVWLFR�DGHTXDGRV��
RV� SURFHGLPHQWRV� WHUDSrXWLFRV� DSURSULDGRV� H� RV� UHVXOWDGRV� GH�
WUDWDPHQWR� HVSHUDGRV� GDV� SDWRORJLDV� TXH� WUDWDPRV� QD� SUiWLFD�

FOtQLFD�GLiULD��6HP�G~YLGD�TXH�D�PHGLFLQD�GHQWiULD�p�XPD�DWLYLGDGH�SUiWLFD�SRU�H[FHOrQFLD��
EDVHDGD�QXP�HOHYDGR�FRQKHFLPHQWR�WHyULFR��3DUD�WDO��R�FRQWULEXWR�GD�FLrQFLD�p�IXQGDPHQWDO�
H�GHYH�VHU�DSOLFDGR�GH�IRUPD�FRQWLQXDGD�H�ULJRURVD�
$WXDOPHQWH� D� SUiWLFD� GD� PHGLFLQD� GHQWiULD� QmR� p� FRPSDWtYHO� FRP� R� HPSLULVPR�� $�
FRQVFLrQFLD� FLHQWtÀFD� p� GHWHUPLQDQWH�� D� IRUPDomR� FRQWtQXD� LPSUHVFLQGtYHO� SDUD� TXH� D�
´DUWHµ�VH�DVVRFLH�DR�FRQKHFLPHQWR��
36��&RPR�PpGLFD�GHQWLVWD�GHGLFDGD�j�SHULRGRQWRORJLD��DSURYHLWR�HVWH�HGLWRULDO�SDUD�IHOLFLWDU�
RV�����DQRV�GD�$$3�H�KRPHQDJHDU�DV�VXDV�IXQGDGRUDV��*LOOHWWH�+D\GHWR�H�*UDFH�5RJHU�
6SDOGLQJ�

Susana Noronha
Médica dentista
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SumárioEntretanto, 
a ciência foi 
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que a medicina 
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indiscutivelmente, 

uma área 
FLHQWtÀFR�

-tecnológica
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Artigo de Revisão

ANTIBIÓTICOS NO TRATAMENTO 
COADJUVANTE DAS PERIODONTITES
ANA MARIA PROENÇA1, JOSÉ JÚLIO PACHECO2, CRISTINA TRIGO CABRAL3

1 Médica dentista. Aluna do Mestrado em Reabilitação Oral do Instituto Superior Ciências da Saúde - Norte
2 Docente do Instituto Superior Ciências da Saúde - Norte
3 Médica dentista. Docente do Instituto Superior Ciências da Saúde - Norte

INTRODUÇÃO
$V� GRHQoDV� SHULRGRQWDLV� VmR� FODVVLÀFDGDV� GH� DFRUGR� FRP� D� VHYHULGDGH� GD� GRHQoD� H� VmR�
GHVFULWRV� IUHTXHQWHPHQWH�GRLV�HVWDGRV�� JHQJLYLWH� �LQÁDPDomR�GR� WHFLGR�JHQJLYDO�� VHQGR�XP�
HVWDGR�SUHFRFH�GD�GRHQoD�SHULRGRQWDO��H�SHULRGRQWLWH���$�SHULRGRQWLWH�p�XPD�GRHQoD�LQÁDPDWyULD�
LQIHFLRVD�TXH�HQYROYH�RV�WHFLGRV�GH�VXSRUWH�GR�GHQWH�H�TXH�UHVXOWD�QD�GHVWUXLomR�SURJUHVVLYD�
GR�OLJDPHQWR�SHULRGRQWDO�H�GR�RVVR�DOYHRODU�FRP�SHUGD�GH�LQVHUomR�FOtQLFD�2
$�FDYLGDGH�RUDO�p�FRORQL]DGD�SRU�XPD�YDULHGDGH�GH�PLFURUJDQLVPRV��VHQGR�TXH�DSUR[LPDGDPHQWH�
���� HVSpFLHV� GLIHUHQWHV� GH� EDFWpULDV� SRGHP� VHU� HQFRQWUDGDV� QR� DPELHQWH� VXEJHQJLYDO�3� $�
SURJUHVVmR� GD� GRHQoD� HVWi� UHODFLRQDGD� FRP� D� FRORQL]DomR� GH� PLFURUJDQLVPRV� LQFOXLQGR�
Agreggatibacter Actinomycetemcomitans (Aa)��DVVLP�FRPR�PHPEURV�GR�FKDPDGR�´FRPSOH[R�
YHUPHOKRµ��Porphyromonas gingivalis (Pg), Tannerella forsythia (Tf) e Treponema denticola (Td)��
2� REMHWLYR� SULQFLSDO� GD� WHUDSLD� SHULRGRQWDO� p� UHGX]LU� D� SURIXQGLGDGH� GH� VRQGDJHP� �36���
VDQJUDPHQWR�j�VRQGDJHP��66���VXSXUDomR��683��H�JDQKR�QR�QtYHO�GH� LQVHUomR�FOtQLFD� �1,&���
(VWHV� UHVXOWDGRV� VmR� FRQVHJXLGRV� TXDQGR� RV� QtYHLV�� SURSRUo}HV� H� SHUFHQWDJHP� GRV� ORFDLV�
FRORQL]DGRV�SHORV�GLIHUHQWHV�DJHQWHV�SDWRJpQLFRV�VmR�HIHWLYDPHQWH�UHGX]LGRV�DSyV�WHUDSLD�H�
XPD�QRYD�FRPXQLGDGH�PLFURELDQD�FRPSDWtYHO�FRP�R�KRVSHGHLUR�p�HVWDEHOHFLGD���$�5DVSDJHP�
H�$OLVDPHQWR�5DGLFXODU� �5$5��p�R�SULQFLSDO�PpWRGR�GH�HUUDGLFDomR�SHULRGRQWDO�QmR�FLU~UJLFR�
�´JROG� VWDQGDGµ��� $� UDVSDJHP�p�D� UHPRomR�GR� FiOFXOR� H� GD�SODFD�TXH�DGHUH�jV� VXSHUItFLHV�
GHQWiULDV� H� R� DOLVDPHQWR� UDGLFXODU� p� D� VXDYL]DomR� GDV� VXSHUItFLHV� UDGLFXODUHV��� (P� ������
4XLU\QHQ�H�RV�VHXV�FRODERUDGRUHV��LQWURGX]LUDP�R�FRQFHLWR�GH�´)XOO�PRXWK�GHVLQIHFWLRQ��)',6�µ�
FRPR� XPD� PRGLÀFDomR� GD� FRQYHQFLRQDO� 5$5�� 2� PRGHUQR� PRGHOR� GH� )',6� FRPSUHHQGH� D�
UDVSDJHP�H�DOLVDPHQWR�UDGLFXODU�GH�WRGD�D�ERFD�GH�XPD�Vy�YH]�H�D�XWLOL]DomR�GH�FORURKH[LGLQD�
�&+;��SDUD�UHGX]LU�D�FDUJD�EDFWHULDQD�H�SUHYHQLU�UHFRORQL]DomR�LQWUDRUDO�GRV�ORFDLV�WUDWDGRV�� 
$� LQFDSDFLGDGH�GR� WUDWDPHQWR�PHFkQLFR�SDUD�UHPRYHU�D�SODFD�UHVLGXDO�p�XOWUDSDVVDGD�SHOD�
WHUDSLD� DQWLPLFURELDQD� VLVWpPLFD�� TXH� WDQWR� DSUHVHQWD� YDQWDJHQV� FRPR� GHVYDQWDJHQV�� 
1RUPDOPHQWH�� R� DQWLELyWLFR� �$7%�� VLVWpPLFR� IRUQHFH�PHOKRUHV� UHVXOWDGRV� GR� TXH� DSHQDV� D�
5$5��SDUWLFXODUPHQWH�QD� UHGXomR�GD�36�H� JDQKR�GH�1,&��� $� HÀFiFLD� WHUDSrXWLFD� JOREDO� GRV�
DQWLELyWLFRV�GHSHQGH�ODUJDPHQWH�GDV�SURSULHGDGHV�GD�IDUPDFRFLQpWLFD�H�IDUPDFRGLQkPLFD�GR�
PHGLFDPHQWR�DVVLP�FRPR�VREUH�R�VtWLR�DOYR�GD�DomR�DQWLPLFURELDQD��

OBJETIVO
(VWH�WUDEDOKR�WHP�FRPR�REMHWLYR�ID]HU�XPD�UHYLVmR�QDUUDWLYD�VREUH�RV�DQWLELyWLFRV�VLVWpPLFRV�
PDLV�XWLOL]DGRV�QR�WUDWDPHQWR�GDV�SHULRGRQWLWHV�
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MATERIAIS E MÉTODOS
3DUD� UHDOL]DU�HVWH� WUDEDOKR��HIHWXDPRV�XPD� UHYLVmR�ELEOLRJUiÀFD�FRP�SHVTXLVD�VLVWHPiWLFD�
GD�OLWHUDWXUD�DWUDYpV�GD�EDVH�GH�GDGRV�RQOLQH�3XE0HG��GXUDQWH�R�PrV�GH�QRYHPEUR�GH�������
XWLOL]DQGR� FRPR� SDODYUDV�FKDYHV�� HP� OtQJXD� LQJOHVD�� DQWLELRWLFV�� WUHDWPHQW� RI� SHULRGRQWLFV��
V\VWHPLF�WKHUDS\��
&RPR�FULWpULRV�GH�LQFOXVmR�IRUDP�FRQVLGHUDGRV�HQVDLRV�FOtQLFRV��UHYLV}HV�VLVWHPiWLFDV�H�PHWD�
DQiOLVHV��WRGRV�SXEOLFDGRV�HP�OtQJXD�LQJOHVD�QRV�~OWLPRV����DQRV�TXH�DYDOLDVVHP�R�HIHLWR�GRV�
DQWLELyWLFRV�VLVWpPLFRV�QR�WUDWDPHQWR�FRDGMXYDQWH�GDV�SHULRGRQWLWHV��$UWLJRV�UHIHUHQFLDGRV�HP�
SXEOLFDo}HV�UHOHYDQWHV�WDPEpP�IRUDP�DQDOLVDGRV��&RPR�FULWpULR�GH�H[FOXVmR�FRPSUHHQGHUDP��
UHODWRV� GH� FDVRV� FOtQLFRV�� HVWXGRV� TXH� QmR� LQFOXtVVHP� QHQKXP� SDUkPHWUR� GH� LQWHUHVVH�� H�
DLQGD�WRGDV�DV�SXEOLFDo}HV�TXH�QmR�UHVSHLWDVVHP�RV�FULWpULRV�GH�LQFOXVmR�

RESULTADOS
(QFRQWUDPRV� ��� SXEOLFDo}HV�� VHQGR� D� VHOHomR� GDV�PHVPDV� IHLWD�� WHQGR� HP� FRQWD� D� VXD�
DGHTXDomR�DRV�REMHWLYRV�GHVWD�UHYLVmR�

DISCUSSÃO

PERIODONTITE 
$� 3HULRGRQWLWH� &UyQLFD� �3&�� p� XPD� GRHQoD� LQIHFLRVD� GR� KRVSHGHLUR�� FDXVDGD� SRU� DJHQWHV�
SDWRJpQLFRV�SHULRGRQWDLV�HVSHFtÀFRV�TXH�LQFLWDP�R�SURFHVVR�GD�GRHQoD��e�FDUDWHUL]DGD�SHOD�
RFRUUrQFLD�GH�XPD�GHVWUXLomR�LUUHYHUVtYHO�GRV�WHFLGRV�GH�VXSRUWH�SHULRGRQWDO�TXH�RFRUUH�DR�
ORQJR�GH�XP�SHUtRGR�GH�WHPSR�SURORQJDGR��$V�EDFWpULDV�SHULRGRQWRSDWRJpQLFDV�H�RV�IDWRUHV�
GR�KRVSHGHLUR��LQFOXLQGR�LQÀOWUDomR�GH�FpOXODV��FLWRFLQDV��H�PHWDOR�SURWHLQDVHV�GR�KRVSHGHLUR��
HVWmR� DVVRFLDGRV� DR� FRODSVR� GD� PDLRULD� GR� WHFLGR� SHULRGRQWDO�� OHYDQGR� D� VLQDLV� FOtQLFRV�
GD�GRHQoD�������� $�3&�� QRV� JUDXV� OHYH�D�PRGHUDGD�� p� FRQVLGHUDGD�D� IRUPD�PDLV� FRPXP�GH�
SHULRGRQWLWH� RFRUUHQGR� SRU� WRGR� R� PXQGR� FRP� SUHYDOrQFLDV� GH� ��� D� ���� HP� GLIHUHQWHV�
SRSXODo}HV�GHSHQGHQGR�GD�KLJLHQH�RUDO�H�GR�QtYHO�VRFLRHFRQyPLFR�����
$�3HULRGRQWLWH�$JUHVVLYD��3$��p�XPD�GRHQoD�SHULRGRQWDO�FRPSOH[D�TXH�DIHWD�WRGD�D�GHQWLomR�
FRP� UiSLGD� H� SURQXQFLDGD� GHVWUXLomR� GR� SHULRGRQWR�� UHVXOWDQGR� HP� SHUGD� GHQWiULD�� $V�
EDFWpULDV�Pg, Aa e Tf�WrP�VLGR�IRUWHPHQWH�DVVRFLDGDV�j�3$���
8P�IDWRU�FRPXP�QD�HWLRSDWRJHQLD�GD�GRHQoD�SHULRGRQWDO�p�R�GHVHTXLOtEULR�HQWUH�D�PLFURÁRUD�
VXEJHQJLYDO� H� RV� DJHQWHV� SHULRGRQWRSDWRJpQLFRV�� TXDQGR� R� PHFDQLVPR� GH� GHIHVD� GR�
KRVSHGHLUR�QmR�FRQVHJXH�XOWUDSDVVDU�D�DWLYLGDGH�Wy[LFD�GRV�DJHQWHV��$V�HVSpFLHV�EDFWHULDQDV��
TXH� IRUPDP�R�ELRÀOPH�QD�EROVD�SHULRGRQWDO�� HVWmR�DVVRFLDGDV�D��� FRPSOH[RV�EDFWHULDQRV�
VHJXQGR� +DIIDMHH� H� 6RFUDQVN\�� 2V� SULQFLSDLV� PDUFDGRUHV� GD� SDWRJHQHVH� SHULRGRQWDO� VmR�
HVSpFLHV�*UDP�����H�DQDHUyELDV�GR�́ FRPSOH[R�YHUPHOKRµ��LQFOXLQGR�Pg, Tf e Td��2XWUDV�EDFWpULDV�
DQDHUyELDV�RX�HVSLURTXHWDV�HVWmR�DVVRFLDGDV�DRV�FRPSOH[RV�D]XO��YHUGH��ODUDQMD��DPDUHOR�RX�
UR[R��$�GHVWUXLomR�GRV�WHFLGRV�SHULRGRQWDLV�p�PHGLDGD�SHODV�HQ]LPDV�SURWHROtWLFDV��WDLV�FRPR�
FRODJHQDVHV��TXHUDWLQDVHV��PXUDPLGDVHV�H�SURWHDVHV��

TRATAMENTO PERIODONTAL QUÍMICO 
2�REMHWLYR� SULPiULR� GR� WUDWDPHQWR�SHULRGRQWDO� p� UHGX]LU� D� LQIHomR�� UHVROYHU� D� LQÁDPDomR�H�
SUHYHQLU� TXDOTXHU� GHVWUXLomR��� e� DPSODPHQWH� DFHLWH� TXH� D� DGPLQLVWUDomR� GH� DQWLELyWLFRV�
VLVWpPLFRV�GHYH�VHU�DFRPSDQKDGD�SHOD�GLVUXSomR�H�UHPRomR�GR�ELRÀOPH�SHULRGRQWDO�DWUDYpV�GH�
XPD�WHUDSLD�LQVWUXPHQWDO�PHWLFXORVD��WRUQDQGR�DV�EDFWpULDV�PDLV�VXVFHWtYHLV�DRV�DQWLELyWLFRV�
UHGX]LQGR�RV�YDORUHV�GH�FRQFHQWUDomR�PtQLPD�LQLELWyULD�������$�KHWHURJHQHLGDGH�UHODWLYDPHQWH�
j�HVFROKD�GRV�DQWLELyWLFRV��GRVH�GLiULD�H�GXUDomR�GRV�UHJLPHV�DQWLELyWLFRV��WRUQD�DV�FRQFOXV}HV�
GHÀQLWLYDV�VREUH�R�XVR�QD�SUiWLFD�FOtQLFD�GLItFLO��3RU�LVVR��H[LVWH�XPD�GLUHWUL]�IXQGDPHQWDO�TXH�
´SDFLHQWHV�TXH�H[LEHP�FRQWtQXD�SHUGD�GH� LQVHUomR�FOtQLFD�DSHVDU�GR� WUDWDPHQWR�PHFkQLFR�
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FXLGDGRVRµ� VmR� RV� SULQFLSDLV� FDQGLGDWRV� SDUD� DQWLELyWLFRV�� &RQWXGR�� p� GHVFRQKHFLGR� VH� D�
WHUDSLD�DQWLELyWLFD�VLVWpPLFD�DSOLFDGD�WDUGLDPHQWH�HP�VHTXrQFLD�GR�WUDWDPHQWR�SHULRGRQWDO�
�SRU�H[HPSOR�DSyV�WHUDSLD�PHFkQLFD�GH�LQVXFHVVR��IRUQHFH�D�PHVPD�HÀFiFLD�FOtQLFD�FRPR�D�
DGPLQLVWUDomR�GH�DQWLELyWLFRV�D�SDFLHQWHV�QmR�WUDWDGRV�SUHYLDPHQWH��

ANTIBIÓTICOS SISTÉMICOS
e� SRXFR� SURYiYHO� TXH� R� WUDWDPHQWR� PHFkQLFR� SHULRGRQWDO� UHVXOWH� QD� FRPSOHWD� HOLPLQDomR�
VXEJHQJLYDO�GRV�SDWRJpQLFRV�SHULRGRQWDLV�FKDYH�WDLV�FRPR�Pg, Tf�RX�Aa�GRV�ORFDLV�WUDWDGRV��VHQGR�
XPD�PRWLYDomR�SDUD�D�XWLOL]DomR�GD�WHUDSrXWLFD�GH�DVVRFLDomR�QR�WUDWDPHQWR�SHULRGRQWDO�������� 
2V�DQWLELyWLFRV�VLVWpPLFRV�DSURSULDGRV�FRQVHJXHP�DOFDQoDU�RV� WHFLGRV�SHULRGRQWDLV�DWUDYpV�
GR�ÁXtGR�FUHYLFXODU�H�HOLPLQDP�DV�EDFWpULDV�TXH�QmR�UHVSRQGHP�j�LQVWUXPHQWDomR�PHFkQLFD�� 
5HFHQWHV�SURJUHVVRV�QR�GHVHQYROYLPHQWR�GH�WHVWHV�GH�GLDJQyVWLFR�EDFWHULDQR�H�FRQKHFLPHQWR�
GR�HVSHFWUR�H�VHQVLELOLGDGH�GR�DQWLELyWLFR�FRQWUD�RV�DJHQWHV�SDWRJpQLFRV�SHULRGRQWDLV�GHUDP�D�
SRVVLELOLGDGH�GH�HVFROKHU�XP�DJHQWH�DQWLPLFURELDQR�HIHFWLYR��

Metronidazol (MTZ)
$� WHUDSLD� FRP� PHWURQLGD]RO� HP� FRQMXQWR� FRP� 5$5� SRGH� UHVXOWDU� QXPD� OLJHLUD�� PDV�
HVWDWLVWLFDPHQWH� VLJQLÀFDWLYD� PHOKRULD� GRV� 1,&���� 6D[HU� H� $VLNDLQHQ� WDPEpP� PRVWUDUDP� D�
HÀFiFLD�GR�PHWURQLGD]RO�VR]LQKR�QD�HOLPLQDomR�GR�Aa��-RXVLPLHV�6RPHU�et al��UHSRUWDUDP�TXH�
R�PHWDEROLWR�KLGUy[LGR�GR�PHWURQLGD]RO�p�UHVSRQViYHO�SHOD�VXSUHVVmR�GR�Aa���

Clindamicina (CLM)
7HP�GHPRQVWUDGR�HÀFiFLD�QDV�SHULRGRQWLWHV�UHFRUUHQWHV�H�SRGH�VHU�FRQVLGHUDGD�HP�LQIHo}HV�
periodontais com Peptostreptococcus, 6WUHSWRFRFFXV�ơ�KHPROtWLFRV�H�YiULDV�EDFWpULDV�*UDP�����
DQDHUyELDV��$�Eikenella corrodens�p�UHVLVWHQWH�j�FOLQGDPLFLQD��'HYH�VHU�SUHVFULWD�FRP�FXLGDGR�
GHYLGR�DR�SRWHQFLDO�SDUD�FROLWH�SVHXGRPHPEUDQRVD�FRPR�UHVXOWDGR�GH�XP�VXSHU�FUHVFLPHQWR�
LQWHVWLQDO�FRP�&ORVWULGLXP�GLIÀFLOH��*RUGRQ�et al�PRVWURX�TXH�����GD�PLFURÁRUD�FXOWLYiYHO�HUD�
VHQVtYHO�j�&OLQGDPLFLQD�������

Tetraciclinas (TCL)
3RGHP� VHU� LQGLFDGDV� HP� LQIHo}HV� SHULRGRQWDLV� HP� TXH� R�Aa� p� SUHGRPLQDQWH�� FRQWXGR� HP�
LQIHo}HV�PLVWDV��SRGH�QmR�IRUQHFHU�VXÀFLHQWH�FDSDFLGDGH�GH�VXSULPLU�RV�DJHQWHV�SDWRJpQLFRV�
VXE�JHQJLYDLV����

Azitromicina (AZT)
([LEH�XPD�H[FHOHQWH�FDSDFLGDGH�GH�SHQHWUDU�WDQWR�HP�WHFLGRV�QRUPDLV�FRPR�SDWROyJLFRV��e�
DOWDPHQWH�DWLYD�FRQWUD�PXLWRV�DJHQWHV�SDWRJpQLFRV�SHULRGRQWDLV�HPERUD�DOJXQV�Enterococcus, 
Staphylococcus, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum e Peptostreptococcus possam 
DSUHVHQWDU�UHVLVWrQFLD���

$� D]LWURPLFLQD� p� XP� DQWLELyWLFR� VLVWpPLFR� TXH� WHP� WLGR� UHFHQWHPHQWH� DOJXP� UHOHYR� FRPR�
XP� DQWLPLFURELDQR� DGMXQWR� QR� WUDWDPHQWR� GD� GRHQoD� SHULRGRQWDO� GHYLGR� jV� SURSULHGDGHV�
IDUPDFROyJLFDV�IDYRUiYHLV�H�EDL[D�LQFLGrQFLD�GH�HIHLWRV�DGYHUVRV�H�DSUHVHQWD�XP�DOWR�HVSHFWUR�
FRQWUD�RV�PLFUR�RUJDQLVPRV�JUDP�����DHUyELRV�H�DQDHUyELRV��VDOLHQWDQGR�WDPEpP�R�VHX�UHJLPH�
GH�GRVDJHP�VLPSOHV�GH����PJ�GXUDQWH�RV���GLDV��QD�(XURSD��H����PJ�QR����GLD�H�QRV�TXDWUR�
GLDV�VHJXLQWHV�����PJ��(8$������

Metronidazol + Amoxicilina (AMX)
'HYLGR� j� FDSDFLGDGH� GD� DPR[LFLOLQD�PHWURQLGD]RO� VXSULPLUHP� RV� DJHQWHV� SDWRJpQLFRV�
periodontais, tais como Aa�� SURYHQLHQWHV� GH� OHV}HV� SHULRGRQWDLV� H� RXWURV� ORFDLV� RUDLV�� VmR�
FRQVLGHUDGRV�D�SULPHLUD�HVFROKD�GH�PXLWRV�FOtQLFRV����$OJXQV�HVWXGRV�WrP�PRVWUDGR�UHVXOWDGRV�
FRQWUDVWDQWHV� QD� PHOKRULD� GRV� SDUkPHWURV� FOtQLFRV�� DVVLP� FRPR�� DFKDGRV� PLFURELROyJLFRV�
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FRQWUDGLWyULRV� FRP� UHVSHLWR� j� FDSDFLGDGH� GD� DPR[LFLOLQD�PHWURQLGD]RO� UHGX]LUHP� RV� QtYHLV�
GRV� DJHQWHV� SDWRJpQLFRV� SHULRGRQWDLV�PDLV� HQYROYLGRV� WDLV� FRPR�Pg, Td e Tf���� $� XWLOL]DomR�
GH�DPR[LFLOLQD�PHWURQLGD]RO� WHP�VLGR�DPSODPHQWH�HVWXGDGD��H�HVVHV�HVWXGRV� UHYHODP�TXH�
HP�3&·V�DVVLP�FRPR�QDV�3$��RV�DQWLELyWLFRV�UHVXOWDP�QXPD�PHOKRU�UHVROXomR�GD�LQÁDPDomR��
PHOKRUHV�SURIXQGLGDGHV�GH�VRQGDJHP�H�UHGXomR�GD�SHUGD�GH�LQVHUomR�FOtQLFD�������$�XWLOL]DomR�
FRPELQDGD� GH� DPR[LFLOLQD�PHWURQLGD]RO� WHP� VLGR� SURSRVWD� FRPR� XP� UHJLPH� ~WLO� FRP�
XP� HVSHFWUR� GH� HÀFiFLD� H� GH� DXPHQWR� EDFWHULFLGD� TXDQGR� FRPSDUDGR� FRP�D�PRQRWHUDSLD�
DSUHVHQWDQGR�DWp�j�GDWD�PHOKRUHV�UHVXOWDGRV�FOtQLFRV�����

$�GRVH�LGHDO�GH�PHWURQLGD]RO�H�DPR[LFLOLQD�SDUD�R�WUDWDPHQWR�GDV�GRHQoDV�SHULRGRQWDLV�DLQGD�
QmR� IRL�DYDOLDGD�� FRQWXGR�GLYHUVRV�HVWXGRV�GHPRQVWUDUDP�R�HIHLWR�VLVWpPLFR�GD�DPR[LFLOLQD�
QR�WUDWDPHQWR�SHULRGRQWDO�QXPD�GRVH�GH�����PJ�GLD��QR�HQWDQWR�D�GRVH�GR�PHWURQLGD]RO�p�
PDLV�FRQWURYHUVD��PDV�DOJXQV�HVWXGRV�XWLOL]DP����PJ�GLD���1R�HQWDQWR��XP�GRV�SUREOHPDV�
UHODFLRQDGRV� FRP� HVWH� UHJLPH� p� D� QHFHVVLGDGH� GH� WRPDU� YiULRV� FRPSULPLGRV� SRU� GLD� SRU�
XP� ORQJR� SHUtRGR� GH� WHPSR�� R� TXH� SRGH� FRQWULEXLU� SDUD� R� QmR� FXPSULPHQWR� GD� WHUDSLD� H�
FRQVHTXHQWHPHQWH�UHGX]�RV�EHQHItFLRV�GR�WUDWDPHQWR����

PERIODONTITES E ANTIBIÓTICOS
5HFHQWHPHQWH��&LRQFD�et al��UHODWDUDP�R�XVR�GH�UHJLPH�GH�DQWLELyWLFRV�DVVRFLDGR�D�5$5�GH�WRGD�D�
ERFD�HP�SDFLHQWHV�FRP�3&�PRGHUDGD�D�VHYHUD����(VWD�HVWUDWpJLD�GH�WUDWDPHQWR�FRP�DQWLELyWLFRV�
VLVWpPLFRV� SRGH� DIHWDU� RV� DJHQWHV� SDWRJpQLFRV� SHULRGRQWDLV� DWUDYpV� GH� YiULDV� IRUPDV�� WDLV�
FRPR�VDOLYD�H�ÁXLGR�JHQJLYDO�FUHYLFXODU��$OpP�GLVVR��RV�DQWLPLFURELDQRV�SRGHP�UHGX]LU�D�FDUJD�
PLFURELDQD�QRV�ORFDLV�H[WUD�FUHYLFXODUHV�H�iUHDV�VXEJHQJLYDLV�TXH�VmR�LQVXÀFLHQWHPHQWH�WUDWDGDV�
SHOD�LQVWUXPHQWDomR�PHFkQLFD��(QWUH�RV�YiULRV�DQWLELyWLFRV�XVDGRV�QR�WUDWDPHQWR�GD�SHULRGRQWLWH�
FUyQLFD��WHP�VLGR�SURSRVWD�D�DPR[LFLOLQD�DVVRFLDGD�DR�PHWURQLGD]RO���

$V�WDEHODV���H���TXH�VH�VHJXHP��SHUPLWHP�ID]HU�XP�SHTXHQR�VXPiULR�GH�DOJXQV�HVWXGRV�UHDOL]DGRV�
FRP�DQWLPLFURELDQRV�EHP�FRPR�XPD�LQGLFDomR�GDV�GRVDJHQV�UHFRPHQGDGDV�GH�DFRUGR�FRP�RV�
DXWRUHV�

CONCLUSÃO
8PD�YH]�TXH�XP�SDFLHQWH�FRP�SHULRGRQWLWH�WHQKD�VLGR�GLDJQRVWLFDGR�H�WUDWDGR�DGHTXDGDPHQWH�
H� QmR� WHQKDP� UHVSRQGLGR� IDYRUDYHOPHQWH� j� WHUDSLD� FRQYHQFLRQDO�� R� XVR� DGMXYDQWH� GH� XP�
DQWLELyWLFR� SRGH� HVWDU� LQGLFDGR�� e� GH� UHVVDOYDU� TXH� SDUD� XP� WUDWDPHQWR� PDLV� GLUHFLRQDGR�
H� HVSHFtÀFR�� GHYH� VHU� UHDOL]DGR� SUHYLDPHQWH� XP� H[DPH� PLFURELROyJLFR�� (VWHV� H[DPHV�
PLFURELROyJLFRV�SHUPLWHP�HQFRQWUDU�R�SHUÀO�EDFWHULDQR�SUHVHQWH�SRVVLELOLWDQGR�D�VHOHomR�GH�
XP�DQWLELyWLFR�FRP�XP�HVSHFWUR�GH�DomR�DGHTXDGR�j�VLWXDomR�
5HODWLYDPHQWH� DRV� DQWLELyWLFRV� PDLV� XWLOL]DGRV�� ÀFRX� FODUD� D� VXSUHPDFLD� GD� DVVRFLDomR�
GD� DPR[LFLOLQD� FRP� PHWURQLGD]RO�� WDQWR� QR� WUDWDPHQWR� GDV� 3HULRGRQWLWHV� &UyQLFDV� FRPR�
3HULRGRQWLWHV�$JUHVVLYDV��XPD�YH]�TXH�UHVXOWD�HP�JUDQGH�SDUWH�GRV�FDVRV�QXPD�GLPLQXLomR�
GD�SURIXQGLGDGH�GH�VRQGDJHP�H�QXP�JDQKR�GH� LQVHUomR�FOtQLFD��0DQWpP�VH�DLQGD�DOJXPDV�
G~YLGDV�QR�TXH�GL]�UHVSHLWR�j�GRVH�H�DR�UHJLPH�GR�DQWLELyWLFR�VHOHFLRQDGR��YDULDQGR�GH�DXWRU�
SDUD�DXWRU�H�DWp�GH�SDtV�SDUD�SDtV�
e�QHFHVViULR�WHU�QR�HQWDQWR�HP�DWHQomR��TXH�D�LQWURGXomR�GRV�DQWLELyWLFRV�FRPR�DGMXYDQWHV�GR�
WUDWDPHQWR�SHULRGRQWDO�IH]�FRP�TXH�VXUJLVVH�XPD�PDLRU�UHVLVWrQFLD�EDFWHULDQD��TXH�VH�GHYH�QD�
VXD�PDLRULD�DR�DEXVR�QD�VXD�SUHVFULomR��Pi�XWLOL]DomR�RX�DWp�PHVPR�IDOWD�GH�FXPSULPHQWR�GD�
WHUDSrXWLFD�SRU�SDUWH�GR�SDFLHQWH���
e�LJXDOPHQWH�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�DOJXPDV�WHUDSLDV�DGLFLRQDLV��WDLV�FRPR�DQWLELyWLFRV�ORFDLV�
H�DQWLVVpSWLFRV�TXH�SRGHP�VHU�XP�IRUWH�DOLDGR�DR�WUDWDPHQWR�FRQYHQFLRQDO�
$� XWLOL]DomR� GRV� DQWLELyWLFRV� FRPR� FRDGMXYDQWHV� QR� WUDWDPHQWR� SHULRGRQWDO� GHYH� VHU� EHP�
SRQGHUDGD�H�DGHTXDGD�D�FDGD�VLWXDomR��GH�IRUPD�D�REWHU�PHOKRUHV�UHVXOWDGRV�GRV�SDUkPHWURV�
FOtQLFRV�H�HYLWDQGR�R�DSDUHFLPHQWR�GH�HIHLWRV�DGYHUVRV�H�UHVLVWrQFLD�EDFWHULDQD��
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ARTIGO ATB E T. MECÂNICO T. CONTROLO PERIODONTITE RESULTADOS CLÍNICOS RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

+DQ�%��
et al��

������

$=7�����PJ��[����
GLDV����5$5

5$5
�

3ODFHER

3&�6HYHUD�
*HQHUDOL]DGD

$V�FRQGLo}HV�SHULRGRQWDLV�GH�
DPERV�RV�JUXSRV�PHOKRUDUDP��
VHQGR�HYLGHQWH�SHOD�Ⱥ�GD�36�H���

GH�ORFDLV�FRP�66�H�SODFD�

$V�Ⱥ·V�GRV�PLFURUJDQLVPRV�IRUDP�
VLPLODUHV��FRP�H[FHomR�GR�F. nucleatum 
TXH�Ⱥ�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�FRP�R�*�7HVWH�

6JRODVWUD�
)���et al���

������
$0;��07=���5$5 5$5�VR]LQKR 3&

*DQKR�1,&�H�Ⱥ�GD�36��1HQKXPD�
GLIHUHQoD�VLJQLÀFDWLYD�IRL�

HQFRQWUDGD�SDUD�D�683�H�66�

5HVXOWDGRV�FRQWUDVWDQWHV��FRP�DSHQDV�XP�
GRV�5&7�D�DSUHVHQWDU�Ⱥ�VLJQLÀFDWLYD�GDV�

HVSpFLHV�GR�FRPSOH[R�YHUPHOKR�

&LRQFD�1��
et al�� 
������

$0;�����PJ���07=�
����PJ���[·V�GLD����

GLDV���5$5

3ODFHERV
��5$5

3&�PRGHUDGD�
D�DYDQoDGD

�5HVXOWDGRV�FOtQLFRV�����DSyV���H�
��PHVHV�QR�*�7HVWH�

$�IUHTXrQFLD�GH�GHWHomR�GH���GRV���
PLFURUJDQLVPRV�WHVWDGRV��F. nucleatum 

spp, Tf e Td��IRL�HOHYDGD��7RGRV�RV�
SDFLHQWHV�����SDUD�Aa�QR�*�7HVWH��ÀFDUDP�
����DSyV�D�WRPD�GRV�$7%��PDV�QR�*�3ODFHER�

PDQWLYHUDP�VH�����

=DQGEHUJHQ�
'��et al2 

������
$0;���07=���5$5 'HSHQGLD�

GRV�HVWXGRV

3&

3$�
*HQHUDOL]DGD

Ⱥ�36�GH������PP�H�XP�ȸ�GH�1,&�
GH�����PP��1RV�ORFDLV�TXH�HUDP�
LQLFLDOPHQWH���PP��XPD�36�GH�
����PP�H�XP�JDQKR�PpGLR�GH�
�����GH�1,&�IRUDP�REVHUYDGRV�

�

<HN�(��
et al ��
������ $0;��07=���5$5 5$5�

VR]LQKR
3$�

*HQHUDOL]DGD

%RQV�UHVXOWDGRV�SDUD�DPEDV�DV�
WHUDSLDV��FRQWXGR�GH�DFRUGR�FRP�
RXWURV�UHVXOWDGRV��KRXYH�XPD�

JUDQGH�Ⱥ�GD�36�H�ȸ�1,&�DWp�DRV���
PHVHV�

$�FRQWDJHP�GH�PLFURUJDQLVPRV�YLiYHLV�
WDPEpP�Ⱥ�GHYLGR�j�DVVRFLDomR�XWLOL]DGD��
FRPSDUDWLYDPHQWH�FRP�R�*��&RQWUROR��

FRP�SDUWLFXODU�LPSDFWR�VREUH�
a Tf�H�VLPLODU�D�Td�

5RGULJXHV�
$���et al 3 

������ 

$0;�����PJ�
07=�����PJ����[·V�
SRU���GLDV���5$5

3$
Ⱥ�VLJQLÀFDWLYD�GR�66�H�36��Ⱥ�GR�

tQGLFH�GH�SODFD���PrV�DSyV�R�XVR�
GR�$7%�

Ⱥ�(VWDWLVWLFDPHQWH�VLJQLÀFDWLYD�GD�
TXDQWLGDGH�VXEJHQJLYDO�GH�Tf e Td���PrV�
DSyV�R�XVR�GH�$7%�H�WDPEpP�GH�Pg�

9DUHOD�9��
et al22 

������

$0;�����PJ����07=�
����PJ�

�'HVEULGDPHQWR�
XOWUDVVyQLFR

3ODFHER
��

'HVEULGDPHQWR�
XOWUDVVyQLFR

3$�
*HQHUDOL]DGD

(IHLWR�����QRV�SDUkPHWURV�
FOtQLFRV�H[FHWR�GD�683��VHQGR�
RV�UHVXOWDGRV�PXLWR�VLPLODUHV��
2�*�7HVWH�PRVWURX�����GH�Ⱥ�

GRV�ORFDLV�FRP�66��*UDQGH���GH�
ORFDLV�TXH�PHOKRUDUDP���PP�QD�

36�H�1,&�

127$��5HVXOWDGRV�GH�PDJQLWXGH�UHGX]LGD�
SURYDYHOPHQWH�SHOD�GRVH�GH�07=�XWLOL]DGD�

&DVDULQ�5��
et al23 

������

$0;������PJ�
��07=������PJ��
�[·V�GLD�SRU���GLDV�
�'HVEULGDPHQWR�
XOWUDVVyQLFR

'HVEULGDPHQWR�
XOWUDVVyQLFR�GH�

toda a boca

3$�
*HQHUDOL]DGD

3DFLHQWHV�GR�*��7HVWH�
DSUHVHQWDUDP�EHQHItFLRV�FRP�
ȺGD�36��IUHTXrQFLD�GH�EROVDV�

UHVLGXDLV�FRPSDUDWLYDPHQWH�FRP�
R�*�&RQWUROR�

3DFLHQWHV�GR�*��7HVWH�DSUHVHQWDUDP�Ⱥ�GH�
$D�FRPSDUDWLYDPHQWH�FRP�R�*��FRQWUROR��
para Tf e Pg��D�WHUDSLD�PHFkQLFD�SRU�VL�Vy�

IRL�FDSD]�GH�UHGX]LU�
RV�YDORUHV�HVWDWLVWLFDPHQWH�

*XHQWVFK�$��
et al �
������

*UXSR����5$5���
'R[LFLFOLQD����PJ�
QR����GLD�VHJXLGD�GH�
���PJ�QRV���GLDV�
VHJXLQWHV��*UXSR����
5$5�0R[LÁR[DFLQD�
���PJ��[����GLDV

*UXSR����5$5�
VR]LQKD 3&

2V�PHOKRUHV�UHVXOWDGRV�FOtQLFRV�
IRUDP�REVHUYDGRV�TXDQGR�D�5$5�
IRL�FRPELQDGD�FRP�$7%��*UDQGHV�
Ⱥ�GH�36�H�ȸ�1,&�IRUDP�REVHUYDGRV�

QR�JUXSR�GD�0R[LÁR[DFLQD�

2�XVR�GH�$7%�PRVWURX�PHOKRUDU�RV�
UHVXOWDGRV�PLFURELROyJLFRV��KDYHQGR�
PHVPR�DVVLP�XP�PHOKRU�UHVXOWDGR�

SDUD�D�0R[LÁR[DFLQD�

2WHR�$��
et al �� 
������

$=7�����PJ��GLDV��
��5$5 3ODFHER���5$5 3&

36�Ⱥ�QR�*�WHVWH�DSyV������H�
��PHVHV��ȸ�GR�1,&�QR�*�WHVWH�

FRPSDUDWLYDPHQWH�DR�*�3ODFHER��
1HQKXPD�GLIHUHQoD�VLJQLÀFDWLYD�
QR�6DQJUDPHQWR�j�VRQGDJHP�IRL�

HQFRQWUDGD�

3UHYDOrQFLD�Pg e Pi�ȺDSyV�R����PrV

Tabela 1��5HVXOWDGRV�GH�YiULRV�HVWXGRV�VREUH�DQWLPLFURELDQRV�H�RV�UHVXOWDGRV�REWLGRV�QRV�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�SHULRGRQWLWH
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AGENTE
ANTIMICROBIANO

DOSE USUAL EFEITOS ANTIMICROBIANOS

$PR[LFLOLQD ���PJ������[·V�SRU���GLDV %DFWHULFLGD��*UDP���H�*UDP���

7HWUDFLFOLQD ���PJ���[·V�SRU���GLDV�RX�����PJ��
�[·V�GLD�GXUDQWH����D����GLDV

%DFWHULRVWiFWLFR��*UDP���!*UDP����

0LQRFLFOLQD ��������PJ����[�SRU����GLDV�RX����PJ��[·V�
QR����GLD�VHJXLGR�GH�����PJ��[·V�GLD�GXUDQWH����GLDV

%DFWHULRVWiFWLFR��*UDP��!*UDP���

'R[LFLFOLQD �������PJ���[�SRU����GLDV�RX����PJ��[·V�GLD�QR����GLD�
VHJXLGR�GH����PJ�FRPR�GRVH�~QLFD�GXUDQWH�������GLDV

%DFWHULRVWiFWLFR��*UDP��!*UDP���

&LSURÁR[DFLQD ���PJ���[·V�SRU���GLDV %DFWHULFLGD��KDVWHV�GRV�*UDP���

$]LWURPLFLQD ���PJ���[�SRU�����GLDV %DFWHULRVWiFWLFR�RX�%DFWHULFLGD�GHSHQGHQGR�
GD�FRQFHQWUDomR

&OLQGDPLFLQD ���PJ���[·V�SRU�����GLDV�RX����PJ��[·V�GLD�
GXUDQWH���GLDV�RX��������PJ��[�V�GLD�GXUDQWH����GLDV

%DFWHULFLGD��EDFWpULDV�DQDHUyELDV�

0HWURQLGD]RO ���PJ���[·V�SRU���GLDV�RX������[·V�
RX��[·V�GXUDQWH����GLDV

%DFWHULFLGD�SDUD�*UDP�

$PR[LFLOLQD���
0HWURQLGD]RO

���PJ������PJ��[·V�GLD�GXUDQWH���GLDV�
RX����PJ��[·V�GXUDQWH���GLDV

Tabela 2:�3RVRORJLD�DQWLPLFURELDQD�UHFRPHQGDGD�FRP�EDVH�HP�HVWXGRV�FOtQLFRV�H�GHVFULWRV�QD�OLWHUDWXUD��(8$���
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20. 6JRODVWUD� )��� *DWWR� 5��� 3HWUXFFL� $��� 0RQDFR� $��� (IIHFWLYHQHVV� RI� 6\VWHPLF� $PR[LFLOOLQ�
0HWURQLGD]ROH�DV�$GMXQFWLYH�7KHUDS\�WR�6FDOLQJ�DQG�5RRW�3ODQLQJ�LQ�WKH7UHDWPHQW�RI�&KURQLF�
3HULRGRQWLWLV��$�6\VWHPDWLF�5HYLHZDQG�0HWD�$QDO\VLV��-RXUQDO�RI�3HULRGRQWRORJ\����������
���������

21. 6DPSDLR�(���5RFKD�0���)LJXHLUHGR�/���)DYHUL�0���'XDUWH�3���/LUD�(���)HUHV�0��&OLQLFDO�DQG�
PLFURELRORJLFDO�HIIHFWV�RI�D]LWKURP\FLQ�LQ�WKH�WUHDWPHQW�RI�JHQHUDOL]HG�FKURQLF�SHULRGRQWLWLV��
D�UDQGRPL]HG�SODFHER�FRQWUROOHG�FOLQLFDO�WULDO��-�&OLQ�3HULRGRQWRO�������������������

22. 9DUHOD� 9��� +HOOHU� '��� 6LOYD�6HQHP� 0��� 7RUUHV� 0��� &RORPER� $��� )DUHV�)LOKR�6\VWHPLF�
$QWLPLFURELDOV�$GMXQFWLYH�WR�D�5HSHDWHG�0HFKDQLFDO�DQG�$QWLVHSWLF�7KHUDS\�IRU�$JJUHVVLYH�
3HULRGRQWLWLV��$���0RQWK�5DQGRPL]HG�&RQWUROOHG

23. &DVDULQ�5���5LEHLUR�(���6DOOXP�$���1RFLWL�-U�)���*RQoDOYHV�5���&DVDWL�0��7KH�&RPELQDWLRQ�RI�
$PR[LFLOOLQ�DQG�0HWURQLGD]ROH� ,PSURYHV�&OLQLFDO�DQG�0LFURELRORJLF�5HVXOWV�RI�2QH�6WDJH��
)XOO�0RXWK�� 8OWUDVRQLF� 'HEULGHPHQW� LQ� $JJUHVVLYH� 3HULRGRQWLWLV� 7UHDWPHQW�� -RXUQDO� RI�
3HULRGRQWRORJ\����������������
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&/Ì1,&$6�'(17É5,$6�68Ìd$6
������'(�ALTA QUALIDADE

PROCURAMOS 
PROFISSIONAIS 

EXPERIENTES 
PARA SE JUNTAREM 

À NOSSA EQUIPA 
INTERNACIONAL!

REQUER-SE 
um bom domínio 

de todas as áreas 
de Medicina Dentária

 VALORIZA-SE 
domínio do idioma 

Francês, escrito e falado 
(nível B2)

Honorários
mensais 
aproximados 
entre 15.000€ 
e 30.000€

Recebemos os CV em: contact@lausanne-dentaire.ch

DENTISTE-AIGLE.COM

CHABLAIS-DENTAIRE.CH

SWISS-DENTALCLINIC.COM
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Artigo de Revisão

A UTILIZAÇÃO DO MICROSCÓPIO 
OPERATÓRIO NO DESEMPENHO
DE EXCELÊNCIA NA MEDICINA
DENTÁRIA MODERNA
L. MIGUEL CARREIRA1; JOÃO DIAS2

1 Médico dentista. Doutorado em Cirurgia  FMV-ULisboa, Prof. Auxiliar FMV-ULisboa
2 Médico dentista. Doutorado em Endodontia UIC. Prof. Associado ISCSEM  

'LVWLQWD�GD�FLUXUJLD�FRQYHQFLRQDO��D�PLFURFLUXUJLD�UHIHUH�VH�D�TXDOTXHU�SURFHGLPHQWR�FLU~UJLFR�
TXH� VHMD� H[HFXWDGR� XWLOL]DQGR� XP� VLVWHPD� GH� DPSOLDomR�� HP� SDUWLFXODU� R� PLFURVFySLR�
FLU~UJLFR�� $OWDPHQWH� VXSRUWDGD� SHORV� DYDQoRV� WHFQROyJLFRV� GD� LPDJHP�� LQVWUXPHQWDomR� H�
GD�UREyWLFD��D�PLFURFLUXUJLD�WHP�VLGR�DSRQWDGD�FRPR�XP�GRV�PDLRUHV�DYDQoRV�GD�PHGLFLQD�
QDV�~OWLPDV�GXDV�D�WUrV�GpFDGDV��QR�TXH�UHVSHLWD�j�H[FHOrQFLD�GR�WUDEDOKR�FLU~UJLFR��6HUDÀQ�
������/LQGVD\�������6KDQHOHF�������8VRQ�������8VRQ�HW�DO���������3RU�WUDEDOKDU�QXP�FDPSR�
RSHUDWyULR�PXLWR�UHGX]LGR�H�DFLPD�GD�DFXLGDGH�YLVXDO�FRPXP�KXPDQD��p�WDPEpP�GHVLJQDGD�
FRPR�FLUXUJLD�GH�PtQLPD�LQYDVmR��SHUPLWLQGR�DR�FLUXUJLmR�REWHU�R�Pi[LPR�GH�SUHFLVmR�FRP�
XP�DXPHQWR�GDV�VXDV�FRPSHWrQFLDV��DVVRFLDQGR�VH�D�XPD�GLPLQXLomR�GD�PRUELOLGDGH�GRV�
SURFHGLPHQWRV�UHDOL]DGRV�QR�GRHQWH�H�D�XP�PHQRU�FRQVXPR�GH�WHPSR��DVVXPLQGR�MXQWR�GRV�
GRHQWHV�XPD�PDLRU�DFHLWDomR�QRV�GLDV�DWXDLV��RQGH�D�YLGD�DWLYD�GR�TXRWLGLDQR�LPSHGH�ORQJRV�
SHUtRGRV�GH�FRQYDOHVFHQoD�FLU~UJLFD��6KDQHOHF�������8VRQ�������=DGHK�	�'DIWDU\��������$�
XWLOL]DomR�GR�PLFURVFySLR�RSHUDWyULR�DSUHVHQWD�XPD�ORQJD�H�SUHFLVD�FXUYD�GH�DSUHQGL]DJHP��
QmR�SHUPLWLQGR�R�DFHVVR�j�LPSURYLVDomR�H�UHTXHUHQGR�XPD�HOHYDGD�SHUVHYHUDQoD��WHLPRVLD��
DXWRFRQÀDQoD�H�ERD�SUHSDUDomR�WpFQLFD�H�FLHQWtÀFD��$WXDOPHQWH��HP�SOHQD�H[SDQVmR�H�FRP�
XP�IXWXUR�SURYDYHOPHQWH�LOLPLWDGR��D�PLFURFLUXUJLD�DSUHVHQWD�D�WHQGrQFLD�SDUD�HVWDU�VHPSUH�
DR�VHUYLoR�GR�GRHQWH��Mi�TXH�UHSUHVHQWD�D�HYROXomR��D�PXGDQoD�H�D�LQRYDomR�GR�DWR�FLU~UJLFR�
QR�VHX�PDLV�SXUR�HVWDGR��8VRQ�HW�DO���������1RV�~OWLPRV�DQRV��R�DYDQoR�GD�PHGLFLQD�GHQWiULD�
DVVRFLDGD�D�QRYRV�PDWHULDLV�H�D�QRYDV�WHFQRORJLDV�GLVSRQtYHLV��PXGDUDP�D�IDFH�GHVWD�FLrQFLD��
SHUPLWLQGR� D� VXD� DGHVmR� j� H[FHOrQFLD� GD� PLFURVFRSLD� FLU~UJLFD�� SHUFHEHQGR� RV� PpGLFRV�
GHQWLVWDV�DV�YDQWDJHQV�SRU�HOD�DSUHVHQWDGD�QD�UHDOL]DomR�GD�VXD�DUWH��GHVHQYROYLGD�HP�FDPSRV�
GH�WUDEDOKR�PXLWR�SHTXHQRV��&RQWXGR��DSHVDU�GR�PLFURVFySLR�FLU~UJLFR�VH�PRVWUDU�FRPR�XP�
EULOKDQWH� LQVWUXPHQWR�SDUD�D�SUiWLFD�GD�PHGLFLQD�GHQWiULD�GH�H[FHOrQFLD��D�VXD� LQWURGXomR�
QmR�IRL�SDFtÀFD��$�SXEOLFDomR�GH�WUDEDOKRV�FLHQWtÀFRV�HP�UHYLVWDV�LQGH[DGDV�GH�UHFRQKHFLGR�
YDORU�� WHP� DMXGDGR� D� FDWDSXOWDU� SDUD� D� URWLQD� GLiULD� R� XVR� GR� PLFURVFySLR� FLU~UJLFR� QDV�
GLIHUHQWHV�HVSHFLDOLGDGHV�GD�PHGLFLQD�GHQWiULD��VHMDP�HODV�D�HQGRGRQWLD��D�SHULRGRQWRORJLD��
D� GHQWLVWHULD� UHVWDXUDGRUD�� D� UHDELOLWDomR� RUDO�� D� FLUXUJLD� RUDO� H� DWp� PHVPR� D� RUWRGRQWLD�
�%HKOH��������1LHPF]\N���������2�XVR�GR�PLFURVFySLR�FLU~UJLFR�SURSRUFLRQD�XPD�PHOKRULD�HP�
YDULDGRV�DVSHWRV�FRPR�����SHUPLWH�D�LGHQWLÀFDomR�GH�GHWDOKHV�TXH�GH�RXWUR�PRGR�QmR�VHULDP�
LGHQWLÀFDGRV�H�TXH��SRU�LVVR��SRGHULDP�FRQGX]LU�DR�LQVXFHVVR�GR�WUDWDPHQWR�����D�UHPRomR�
GRV�WHFLGRV�FRPSURPHWLGRV�p�IHLWD�GH�XPD�PDQHLUD�PDLV�SUHFLVD��FRQVHUYDGRUD�H�FRPSOHWD�����
IDFLOLWD�D�GLVWLQomR�HQWUH�WHFLGRV�FRP�VHPHOKDQoD�GH�FRU�����SHUPLWH�LQGX]LU�XP�PHQRU�WUDXPD�
FLU~UJLFR�H��SRU�LVVR��DVVRFLD�VH�VHPSUH�D�XPD�UHFXSHUDomR�PDLV�UiSLGD�����SHUPLWH�UHDOL]DU�
XPD�DYDOLDomR�PDLV�SUHFLVD�GDV�WpFQLFDV�GHVHQYROYLGDV�H�D�VXD�FRUUHomR� LPHGLDWD�TXDQGR�
QHFHVViULR�����UHGX]�D�DQVLHGDGH�GR�FOtQLFR�GHYLGR�j�SRVVLELOLGDGH�GHVWH�HP�REWHU�XPD�PHOKRU�
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YLVXDOL]DomR�GR�FDPSR�RSHUDWyULR�RQGH�HVWi�D�WUDEDOKDU�����UHGX]�D�QHFHVVLGDGH�GH�UHFXUVR�
D�H[DPHV�FRPSOHPHQWDUHV�GH�LPDJHP�����PHOKRUD�D�HUJRQRPLD�H�D�SRVWXUD�GR�SURÀVVLRQDO��
���SHUPLWH�DSUHVHQWDU�XPD�PHOKRU�SUHYLVLELOLGDGH�GRV�UHVXOWDGRV�D�REWHU�D�ORQJR�SUD]R��H�SRU�
ÀP�����SRVVLELOLWD�XPD�PHOKRU�GRFXPHQWDomR�GRV�SURFHGLPHQWRV�UHDOL]DGRV��5HVHQGH�HW�DO��
������0RXUD�-~QLRU�������7LEEHWWV�	�6KDQHOHF�������&DUU�	�0XUJHO��������&RQWXGR��R�XVR�GR�
PLFURVFySLR�FLU~UJLFR�WDPEpP�DSUHVHQWD�DOJXPDV�GHVYDQWDJHQV�HQWUH�DV�TXDLV�VH�GHVWDFDP��
���R�HOHYDGR�FXVWR�GR�HTXLSDPHQWR�����H[LJH�XPD�FXUYD�GH�DSUHQGL]DJHP�GH�PpGLR�D�ORQJR�
SUD]R�����SURORQJD�PXLWR�R�WHPSR�GRV�SURFHGLPHQWRV�FOtQLFRV�UHDOL]DGRV�SHODV�SULPHLUDV�YH]HV�
VRE� DPSOLDomR� H� ��� LQGX]� D� SHUGD� GD� QRomR� HVSDFLDO� QR� FDPSR� GH� WUDEDOKR� SRU� SDUWH� GR�
PpGLFR�GHQWLVWD�� Mi�TXH�DSHQDV�SHUPLWH�YLVXDOL]DU�D�H[WUHPLGDGH�GRV� LQVWUXPHQWRV� �0RXUD�
-~QLRU�������7LEEHWWV�	�6KDQHOHF��������

8P�GRV�DVSHWRV�PDLV�GLItFHLV�H��SRU�YH]HV��PDLV�IUXVWUDQWHV�SDUD�R�PpGLFR�GHQWLVWD�TXH�VH�
LQLFLD�QD�XWLOL]DomR�GR�PLFURVFySLR�RSHUDWyULR��p�FRQVHJXLU�REWHU�XP�FRUUHWR�SRVLFLRQDPHQWR�GR�
VHX�FRUSR�HP�UHODomR�D�HVWH��DR�GRHQWH�H�DR�FDPSR�RSHUDWyULR���&UHDV\�HW�DO��������'RXJKHUW\�
������*UDKDP�����D�E��7KRUQWRQ�HW�DO��������+RNZHUGD�������$PHULFDO�'HQWDO�$VVRFLDWLRQ�
������9DODFKL�������*XSWD���������8P�GRV�IDWRUHV�TXH�PDLV�LQÁXHQFLD�HVWD�VLWXDomR�p�R�IDFWR�
GH�QHVWH�SURFHVVR��D�RULHQWDomR�SURSULRFHWLYD�WHU�SRXFR�YDORU��GHVWDFDQGR�VH�VLP�D�RULHQWDomR�
YLVXDO�D�TXDO�SHUPLWH�GHVHQYROYHU�HP�WHPSR�UHDO�D�FRUUHomR�GDV�PmRV�GH�PRGR�D�JDUDQWLU�D�
SRWHQFLDomR�GRV�PRYLPHQWRV�GH�SUHFLVmR��GHVWUH]D�H�KDELOLGDGH�GHVHQYROYLGRV��3DNWLQV�������
6KDQHOHF�	�7LEEHWWV�����D�E��*XD\�������%HUJXHU�������7KRUQWRQ�HW�DO��������1XWDODSDWL�HW�
DO���������

$�SURFXUD�GR�SRVLFLRQDPHQWR�LGHDO�GR�PLFURVFySLR�SDUD�XP�WUDEDOKR�PHQRV�IDVWLGLRVR�SDUD�R�
PpGLFR�GHQWLVWD�H�GH�PDLRU�H[FHOrQFLD�QRV�UHVXOWDGRV��VREUH�RV�TXDWUR�TXDGUDQWHV�GD�FDYLGDGH�
RUDO��WHP�VLGR�XPD�GDV�iUHDV�GH�LQYHVWLJDomR�GD�HUJRQRPLD�QHVWH�FDPSR��5XELQVWHLQ�H�.LP�
�������DÀUPD�TXH�D�SRVLomR�LGHDO�GH�WUDEDOKR�p�D�TXH�SHUPLWH�SRVLFLRQDU�FRUUHWDPHQWH�D�WUtDGH��
GRHQWH��PpGLFR� GHQWLVWD� H�PLFURVFySLR� HP� UHODomR� DR� FDPSR� FLU~UJLFR�� VHQGR� R� UHVXOWDGR�
GH� XPD� FRPELQDomR� HTXLOLEUDGD� HQWUH� D� SRVLomR� GD� FDGHLUD� GR� GRHQWH�� GR� PLFURVFySLR��
GR�PpGLFR�GHQWLVWD�� GRV�GLVSRVLWLYRV�GH�REVHUYDomR�H�GR�DVVLVWHQWH�� DOFDQoDQGR�R�TXH� VH�
FRQKHFH�FRPR�D�SRVLomR�yWLPD�GH�WUDEDOKR��*XD\�������%UDPVRQ�HW�DO��������%HUJXHU�������
9DODFKL�	�9DODFKL�������+RNZHUGD�������$PHULFDQ�'HQWDO�$VVRFLDWLRQ�������0HULQR���������

$�XWLOL]DomR�GR�PLFURVFySLR�RSHUDWyULR�QD�HVSHFLDOLGDGH�GH�HQGRGRQWLD�HP�PHGLFLQD�GHQWiULD�
LQLFLRX�VH�FRP�6HOGHQ�HP�������VHQGR�TXH�R�VHX�XVR�PDLV�URWLQHLUR�DSHQDV�WHYH�R�VHX�LQtFLR�
QRV�SULQFtSLRV�GRV�DQRV����GR�VpFXOR�;;��DWUDYpV�GD�LQWURGXomR�REULJDWyULD�GH�IRUPDomR�HP�
PLFURFLUXUJLD�QRV�SURJUDPDV�GH�SyV�JUDGXDomR�HP�HQGRGRQWLD�QDV�IDFXOGDGHV�GH�PHGLFLQD�
GHQWiULD�QRV�(VWDGRV�8QLGRV�GD�$PpULFD��&DUU��������$QWHV�GH�������DSHQDV�FHUFD�GH�����
GRV� PpGLFRV� GHQWLVWDV� HVSHFLDOL]DGRV� HP� HQGRGRQWLD� XWLOL]DYDP� QD� VXD� SUiWLFD� FOtQLFD� R�
PLFURVFySLR�FLU~UJLFR��1LHPF]\N��������$WXDOPHQWH��D�UHDOLGDGH�GLVWDQFLD�VH�HP�PXLWR�GHVWH�
YDORU��YHULÀFDQGR�VH�TXH�R�PLFURVFySLR�RSHUDWyULR�p�XWLOL]DGR�SRU�FHUFD�GH�����GRV�PpGLFRV�
GHQWLVWDV� FRP� LGDGHV� LQIHULRUHV� D� ��� DQRV� QRV� VHXV� FDVRV� FOtQLFRV� GLiULRV�� TXHU� VHMDP�
FLU~UJLFRV�RX�QmR��2�XVR�GR�PLFURVFySLR�RSHUDWyULR��DVVRFLDGR�j�PLFUR�LQVWUXPHQWDomR�H�DRV�
QRYRV�PDWHULDLV��SRVVLELOLWD�R�GLDJQyVWLFR�H�R�WUDWDPHQWR�GH�OHV}HV�GH�RULJHP�HQGRG{QWLFD��
TXH�QmR�SRGHULDP�VHU�UHVROYLGDV�FRP�UHFXUVR�jV�WpFQLFDV�HQGRG{QWLFDV�FRQYHQFLRQDLV��7DEHOD�
�����3XHQWH�	�6DDYHGUD�������/HRQDUGR�	�/HRQDUGR�������.LP�������.LP�������.LP�	�%DHN�
������3XHQWH�	�6DDYHGUD�������0HULQR�����D��1LHPF]\N��������

$� XWLOL]DomR� GR� PLFURVFySLR� RSHUDWyULR� HP� HQGRGRQWLD� H[LJH� GR� PpGLFR� GHQWLVWD� XPD�
DGDSWDomR�j�HUJRQRPLD��GH�PRGR�D�SRGHU� WUDEDOKDU� UiSLGR�H�FRQIRUWDYHOPHQWH�DVVXPLQGR�
JHUDOPHQWH�XPD�SRVLomR�YDULiYHO�DSHQDV�HQWUH�DV����H�DV����KRUDV��D�TXDO�GHYHUi�GH�VHU�
PDQWLGD�LQGHSHQGHQWHPHQWH�GR�TXDGUDQWH�QR�TXDO�HVWi�D�WUDEDOKDU��&DVWHOOXFFL�������0HULQR�
������1LHPF]\N�������&DUU�	�0XUJHO��������
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1D�~OWLPD�GpFDGD�� DV� WpFQLFDV� GD� HQGRGRQWLD� FOiVVLFD� WrP� VLGR� DGDSWDGDV�� GHVHQYROYLGDV�
H�DSULPRUDGDV�SDUD�D�VXD�DSOLFDomR�QD�HQGRGRQWLD�PLFURFLU~UJLFD��QRPHDGDPHQWH�QDV�WUrV�
SULQFLSDLV�iUHDV�GH�DWXDomR�FOtQLFD�����GLDJQyVWLFR��VmR�H[HPSOR��GLDJQyVWLFR�H�GHWHUPLQDomR�
GH� IUDWXUDV� YHUWLFDLV� H� GH� ÀVVXUDV� GHQWiULDV� H� yVVHDV� H� D� VXD� H[WHQVmR�� ORFDOL]DomR� GH�
FDQDLV� DWUpVLFRV�� FDOFLÀFDGRV� H� H[WUDQXPHUiULRV�� DYDOLDomR� GR� VHODPHQWR� FRURQiULR�� ���
GXUDQWH� R� WUDWDPHQWR� HQGRG{QWLFR� QmR� FLU~UJLFR� �VmR� H[HPSOR�� R� DFDEDPHQWR� GD� DEHUWXUD�
FRURQiULD��DYDOLDomR�GD�LUULJDomR��GD�LQVWUXPHQWDomR�H�REWXUDomR�GR�FDQDO��PDQLSXODomR�GH�
FDQDLV� DWUpVLFRV�� UHPRomR� GH�PDWHULDO� REWXUDGRU� HP� H[FHVVR�� UHPRomR� GH� HVSLJ}HV� LQWUD�
UDGLFXODUHV��UHPRomR�GH�LQVWUXPHQWRV�IUDWXUDGRV�HP�SDUWLFXODU�QD�PHWDGH�DSLFDO�GD�UDL]��QRV�
UHWUDWDPHQWRV��SDWRORJLD�H�VLQWRPDV�SHUVLVWHQWHV�GH�OHVmR�DSLFDO�SRU�FDXVDV�LDWURJpQLFDV��H�
SRU�ÀP����QD�HQGRGRQWLD�FLU~UJLFD��VmR�H[HPSOR�QR�WUDWDPHQWR�GH�WUHSDQDo}HV�RX�SHUIXUDo}HV��
VLVWHPDV�FDQDODUHV�PXLWR�GLItFHLV�GH�VHUHP�DERUGDGRV�SRU�YLD�RUWyJUDGD�VLPSOHV�H�PHVPR�FRP�
DPSOLÀFDomR��GHQWHV�UHVWDXUDGRV�FRP�FRURD�H�FRP�VLQWRPDWRORJLD�GRORURVD��QD�DSLFHWRPLD�
HQGRGRQWLFD�� �:HOOHU� HW� DO�� ������0XUJHO� HW� DO�� ������ &DUU� ������:HVW� ������ /HRQDUGR�	�
/HRQDUGR�������&ODXGHU�������5HVHQGH�HW�DO��������&DUU�������'HO�)DEEUR�	�7DVFKLHUL���������

$�XWLOL]DomR�GH�VLVWHPDV�GH�DPSOLDomR�GH�LPDJHP�FRP�R�UHFXUVR�DR�PLFURVFySLR�FLU~UJLFR�IRL�
LQWURGX]LGD�QD�HVSHFLDOLGDGH�GH�SHULRGRQWRORJLD�HP�������6KDQHOHF�	�7LEEHWWV�������6KDQHOHF�
	�7LEEHWWV�����D��6KDQHOHF�	�7LEEHWWV�����E��5XFNHU�������6KDQHOHF��������$�DSOLFDomR�GR�
PLFURVFySLFR� FLU~UJLFR�QD�SHULRGRQWRORJLD�DSUHVHQWD�D� VXD�PDLRU�H[SUHVVmR�QR� WUDWDPHQWR�
FLU~UJLFR�GD�GRHQoD�SHULRGRQWDO�TXH�VH�UHYHOD�PDLV�UiSLGR��FRP�PHOKRU�FLFDWUL]DomR��PHQRU�
WUDXPD�WHFLGXODU��PHOKRU�HVWpWLFD�ÀQDO��UHVXOWDQWH�GH�XP�PHOKRU�SODQHDPHQWR�GRV�UHWDOKRV�H�
LQFLV}HV�PDLV�FRQVHUYDGRUDV��XP�PDQLSXODomR�DGHTXDGD�H�PDLV�FXLGDGRVD�GRV�WHFLGRV�PROHV�
SHULRGRQWDLV��PHOKRU�DGDSWDomR�GDV�PDUJHQV�GRV�UHWDOKRV�UHDOL]DGRV��UHFRQVWUXomR�GD�SDSLOD�
LQWHUGHQWiULD�H�XWLOL]DomR�GH�ÀRV�GH�VXWXUD�GH�PHQRU�GLkPHWUR��DSUHVHQWDQGR�XPD�PHOKRULD�QD�

COMPARAÇÃO ENTRE AS TAXAS DE SUCESSO NO
TRATAMENTO ENDODÔNTICO COM AS DIFERENTES TÉCNICAS

Técnica Clássica Técnica Com Microscopia Cirúrgica

Autor(es) Taxa de sucesso 
da técnica (%) Autor(es) Taxa de sucesso

da técnica (%)

7VHVLV�HW�DO������� ���� &KULVWLDQVHQ�HW�DO������� ����

$UDG�HW�DO������� ���� 7DVFKLHUL�HW�DO������� �����

:HVVHQ�DQG�*DOH������� ���� .LP�HW�DO������� ����

5DKEUDUDQ�HW�DO������� ���� 7DVFKLHUL�HW�DO������� ����

+DLVH�HW�DO������� ���� 7VHVLV�HW�DO������� ����

� ����������������� &KRQJ�HW�DO������� �����

� � 5XELQVWHLQ�DQG�.LP������� ����

� � 5XELQVWHLQ�DQG�.LP������� ����

Tabela 1��'LIHUHQWHV�HVWXGRV�GD�HVSHFLDOLGDGH�GH�HQGRGRQWLD�UHDOL]DGRV�SRU�GLIHUHQWHV�DXWRUHV�
RQGH�VH�HVWDEHOHFH�XPD�FRPSDUDomR�HQWUH�DV�WD[DV�GH�VXFHVVR�QR�WUDWDPHQWR�HQGRG{QWLFR�
REWLGR�FRP�R�UHFXUVR�jV�GLIHUHQWHV�WpFQLFDV�HQGRG{QWLFDV�GLYLGLGDV��HP�GRLV�JUXSRV��DV�WpFQLFDV�
FOiVVLFDV�H�DV�WpFQLFDV�FRP�UHFXUVR�DR�PLFURVFySLR�FLU~UJLFR�
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SUHYLVLELOLGDGH�GRV�UHVXOWDGRV�REWLGRV��%XUNKDUGW�	�+XU]HOHU�������&RUWHOOLQL�	�7RQHWWL�������
+X]HOHU�	�YRQ�0RKUHQEVFKELOW�������%XFNKDUGW�������7LEEHWWV�	�6KDQHOHF��������$WUDYpV�
GD�DSOLFDomR�GRV�SULQFtSLRV�FLU~UJLFRV�GD�SOiVWLFD�H�UHFRQVWUXWLYD�QRV�WHFLGRV�SHULRGRQWDLV��D�
PLFURFLUXUJLD�SOiVWLFD�SHULRGRQWDO�SHUPLWH�D�PHOKRULD�RX�D�UHFXSHUDomR�WRWDO�GH�XP�FRQWRUQR�
JHQJLYDO�KDUPRQLRVR��PROGDU�RV�WHFLGRV�JHQJLYDLV�H�yVVHRV��H�UHVWDXUDU�XPD�UHJLmR�SHUGLGD�RX�
PHOKRUDQGR�D�VXD�IXQomR�H�RX�D�DSDUrQFLD�GHYROYHQGR�DR�GRHQWH�D�VXD�HVWpWLFD�FRU�GH�URVD�
JHQJLYDO��.ORSSHU�������6KDQHOHF�	�7LEEHWWV��������

'HVGH� Ki� Mi� DOJXQV� DQRV� TXH� D� HVSHFLDOLGDGH� GH� GHQWLVWHULD� UHVWDXUDGRUD� WHP� XWLOL]DGR�
VLVWHPDV�GH� DPSOLDomR�GD� LPDJHP�� FRPR�SDUWH� LQWHJUDQWH� GD� VXD� URWLQD� FOtQLFD� GLiULD��'H�
DFRUGR� FRP� RV� HVWXGRV� SXEOLFDGRV�� RV� UHVXOWDGRV� REWLGRV� HP� UHVWDXUDo}HV� UHDOL]DGDV�
FRP� UHFXUVR� DR� PLFURVFySLR� RSHUDWyULR�� VmR� VXSHULRUHV� DRV� SUDWLFDGRV� VHP� DPSOLDomR��
DSUHVHQWDQGR�XP�DXPHQWR�GD�HVWpWLFD�DOFDQoDGD�H�GD�ORQJHYLGDGH�GD�UHVWDXUDomR��0RXUD�
-~QLRU�� ������� $WXDOPHQWH� D� VXD� XWLOL]DomR� QD� GHQWLVWHULD� UHVWDXUDGRUD� HVWi� LQGLFDGD� SDUD�
UHDOL]DU�XP�GLDJQyVWLFR�PDLV�SUHFLVR�GH�FiULH�GHQWiULD�� FRQVHJXLU�SUHSDURV�FDYLWiULRV�PDLV�
FRQVHUYDGRUHV�DWUDYpV�GD� UHPRomR�FXLGDGRVD�GR� WHFLGR�FDULDGR�SUHVHUYDQGR�DR�Pi[LPR�R�
WHFLGR�VmR��FRQVHJXLU�UHDOL]DU�D�UHPRomR�GH�UHVWDXUDo}HV�JDUDQWLQGR�XPD�PHOKRU�SUHVHUYDomR�
GR�UHPDQHVFHQWH�GHQWiULR��FRQVHJXLU�XP�PHOKRU�DFDEDPHQWR�H�SROLPHQWR�GDV�UHVWDXUDo}HV�
UHDOL]DGDV��YDOLGDU�D�DGDSWDomR�SHUIHLWD�GDV�UHVWDXUDo}HV�H�FRQVHJXLU�XPD�PDLRU�SUHFLVmR�GD�
LQVHUomR�GRV�PDWHULDLV�UHVWDXUDGRUHV��*DQVOHU�������6LWERQ�HW�DO���������

1R�FDPSR�GD�FLUXUJLD�RUDO��D�XWLOL]DomR�GR�PLFURVFySLR�RSHUDWyULR�SHUPLWH�REWHU�XPD�PDLRU�
SUHFLVmR�QR�GLDJQyVWLFR��XPD�PHOKRU�DERUGDJHP�GH�OHV}HV�GRV�WHFLGRV�GXURV�H�PROHV��H�XP�
PHOKRU�DWR�FLU~UJLFR�HP�SDUWLFXODU�DWUDYpV��SRU�H[HPSOR��GD�SRVVLELOLGDGH�HP�UHDOL]DU�LQFLV}HV�
H�RVWHRWRPLDV�PDLV�FRQVHUYDGRUDV�H�EHP�RULHQWDGDV��JDUDQWLU�XPD�PHOKRU� FXUHWDJHP�GDV�
OHV}HV��H[HFXomR�PDLV�IiFLO�GH�UHVVHFomR�UDGLFXODU��UHWURSUHSDURV�H�UHWUR�REWXUDomR��FRQVHJXLU�
XPD�PHOKRU�FRDSWDomR�GDV�PDUJHQV�GD�IHULGD�FLU~UJLFD��

1D�HVSHFLDOLGDGH�GD�UHDELOLWDomR�RUDO�GRV�GRHQWHV��YiULRV�DXWRUHV�WrP�GHVFULWR�RV�EHQHItFLRV�
GR�XVR�GH�XP�PLFURVFySLR�FLU~UJLFR�SDUD�D�H[HFXomR�GH�YiULRV�SURFHGLPHQWRV�FRPR�p�R�FDVR��
���GD�SUHSDUDomR�GRV�GHQWHV�SDUD�SUyWHVH�À[D�����DMXVWHV�GH�FRURDV�����DMXVWHV�GH�SRQWHV�����
PHOKRUDU�D�LQVHUomR�H�DGDSWDomR�GD�SUyWHVH�DR�GRHQWH����FRORFDomR�GH�LPSODQWHV�H�D�HOHYDomR�
GR�VHLR�PD[LODU�H����QD�UHPRomR�GH�LPSODQWHV�IUDWXUDGRV��1DSROHWDQR�������0DPRXQ��������
0XLWR� HPERUD� R� VHX� XVR� VHMD� DLQGD� UHODWLYDPHQWH�PRGHVWR� QR� TXH� UHVSHLWD� DRV� SUHSDURV�
GHQWiULRV�� WDO� Mi� QmR� VH� YHULÀFD� QD� iUHD� GRV� LPSODQWHV�� RQGH� RV� WUDEDOKRV� SXEOLFDGRV� HP�
UHYLVWDV�FLHQWtÀFDV�GH�YDORU�HVSHOKDP�D�VRÀVWLFDomR�H�D�DSOLFDELOLGDGH�GD�PLFURFLUXUJLD�QHVWH�
FDPSR��

CONCLUSÕES
$� LQWURGXomR�H�DGRomR�JHQHUDOL]DGD�GR�PLFURVFySLR�FLU~UJLFR�QD�PHGLFLQD�GHQWiULD�IRL�XPD�
GDV�HWDSDV�PDLV�UHOHYDQWHV�QR�GHVHQYROYLPHQWR�GHVWD�FLrQFLD��j�TXDO�VH�DVVRFLDUDP�RV�QRYRV�
LQVWUXPHQWRV�H�PDWHULDLV��SHUPLWLQGR�DR�PpGLFR�GHQWLVWD� UHDOL]DU�SURFHGLPHQWRV�DWp�HQWmR�
FODVVLÀFDGRV�GH�LPSRVVtYHLV��&DUU�	�0XUJHO���������$�PHGLFLQD�GHQWiULD�PRGHUQD�GHYHUi�GH�
VHU�SDXWDGD�SHOR�GHWDOKH�H�SUHFLVmR�GRV�VHXV�SURFHGLPHQWRV��R�TXH�Vy�SRGH�VHU�FRQVHJXLGR�
FRP�R�VXSRUWH�GH�VLVWHPDV�GH�DPSOLDomR�GD�LPDJHP��FRPR�D�TXH�VH�DOFDQoD�FRP�R�XVR�GR�
PLFURVFySLR�FLU~UJLFR��$UHQV���������3RU�SHUPLWLU�R�DFHVVR�DSURSULDGR�jV�HVWUXWXUDV�RULJLQDLV�
SUHVHUYDQGR�D�DUTXLWHWXUD�GRV�WHFLGRV�D�LQWHUYHQFLRQDU��D�PLFURFLUXUJLD�SRVVLELOLWD�R�PDQHLR�
GRV�SURFHVVRV�FOtQLFRV�GH�XP�PRGR�SUHFLVR�H�FRQVHUYDGRU��HP�WHUPRV�GH�GLDJQyVWLFR�H�GH�
GHFLVmR�VREUH�R�WUDWDPHQWR�D�UHDOL]DU��DVVRFLDQGR�VH�VHPSUH�D�XP�PHQRU�WUDXPD�RSHUDWyULR��
D�XP�GHVFRQIRUWR�PtQLPR��D�XPD�PDLRU�UDSLGH]�QD�FLFDWUL]DomR�WHFLGXODU��D�ERQV�UHVXOWDGRV�
HVWpWLFRV�H�XPD�PXLWR�ERD�DFHLWDomR�SRU�SDUWH�GR�GRHQWH�TXDQGR�FRPSDUDGD�FRP�DV�WpFQLFDV�
FRQYHQFLRQDLV��REWHQGR�VH�DVVLP��XPD�PDLRU�TXDOLGDGH�GR�WUDEDOKR�ÀQDO�UHDOL]DGR�H[SUHVVR�
QD�H[FHOrQFLD�GD�DUWH�GD�PHGLFLQD�GHQWiULD��)UDQFHWWL�HW�DO���������6KDQHOHF��������
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ȉ� $PHULFDQ�'HQWDO�$VVRFLDWLRQ�,1)2SDN���������(UJRQRPLFV�IRU�'HQWDO�6WXGHQWV��$'$�,1)2SDN�����
Ȉ� $UHQV� '(�� �������� ,QWURGXFWLRQ� WR� PDJQLÀFDWLRQ� LQ� HQGRGRQWLFV�� -� (VWKHW� 5HVWRU�

'HQW��������SS��������
Ȉ� %HKOH� &�� �������� 3KRWRJUDSK\� DQG� WKH� RSHUDWLQJ� PLFURVFRSH� LQ� GHQWLVWU\�� -� &DOLI� 'HQW�

$VVRF��������SS���������
Ȉ� %HUJXHU�5����������6XUJHU\�DQG�HUJRQRPLFV��$UFK�6XUJ����������
Ȉ� %UDPVRQ�-%���6PLWK�6��5RPDJQROL�*��������(YDOXDWLQJ�'HQWDO�2IÀFH�(UJRQRPLF�5LVN�)DFWRUV�$QG�

+D]DUGV��-�$P�'HQW�$VVRF�����SS���������
Ȉ� %XFNKDUGW� 5��������� 8VH� RI� WKH� GHQWDO� PLFURVFRSH� LQ� SODVWLF� SHULRGRQWRORJ\� WKHUDS\�� 7KH�

PLFURVFRSH�LQ�GHQWLVWU\��&DUO�=HLVV�6XUJLFDO�*PE+��S������
Ȉ� %XUNKDUGW�5��+�U]HOHU�0%�� ��������8WLOL]DWLRQ�RI� WKH� VXUJLFDO�PLFURVFRSH� IRU�DGYDQFHG�SODVWLF�

SHULRGRQWDO�VXUJHU\��3HULRGRQWLFV�$HVWKHW�'HQW��������SS���������TXL]������
Ȉ� &DUU�*%��0XUJHO�&$)����������7KH�XVH�RI�WKH�RSHUDWLQJ�PLFURVFRSH�LQ�HQGRGRQWLFV��'HQW�&OLQ�1�

$P������SS����²����
Ȉ� &DVWHOOXFFL�$����������0DJQLÀFDWLRQ�LQ�(QGRGRQWLFV��7KH�XVH�RI�RSHUDWLQJ�PLFURVFRSH����(QGRF�

3UDW���SS������
Ȉ� &ODXGHU�7����������7KH�GHQWDO�PLFURVFRSH��DQ�LQGLVSHQVDEOH�WRRO�LQ�HQGRGRQWLFV��7KH�PLFURVFRSH�

LQ�GHQWLVWU\��&DUO�=HLVV�6XUJLFDO�*PE+��S�������
Ȉ� &RUWHOOLQL�3��7RQHWWL�0��3UDWR�*3�� ��������7KH�SDUWO\�HSLWKHOLDOL]HG� IUHH�JLQJLYDO�JUDIW� �SH�IJJ��DW�

ORZHU�LQFLVRUV��$�SLORW�VWXG\�ZLWK�LPSOLFDWLRQV�IRU�DOLJQPHQW�RI�WKH�PXFRJLQJLYDO�MXQFWLRQ����-�&OLQ�
3HULRGRQWRO��������SS�������

Ȉ� &UHDV\�-(��0LQHV�3��6ZHHW�0����������6XUJLFDO�WUHQGV�DPRQJ�HQGRGRQWLVWV��WKH�UHVXOWV�RI�D�ZHE�
EDVHG�VXUYH\��-�(QGRG�������

Ȉ� 'HO�)DEEUR�0�7DVFKLHUL�6����������(QGRGRQWLF�WKHUDS\�XVLQJ�PDJQLÀFDWLRQ�GHYLFHV�$�V\VWHPDWLF�
UHYLHZ��-�'HQ����SS��������

Ȉ� 'RXJKHUW\�0���������(UJRQRPLF�SULQFLSOHV�LQ�WKH�GHQWDO�VHWWLQJ��3DUW����'HQWDO�3URGXFWV�5HSRUWV��
$FHGLGR�HP��ZZZ�GHQWDOSURGXFWV�QHW

Ȉ� )UDQFHWWL�/��'HO�)DEEUR�0��&DODFH�6��7HVWRUL�7��:HLQVWHLQ�5/����������0LFURVXUJLFDO�WUHDWPHQW�RI�
JLQJLYDO�UHFHVVLRQ��D�FRQWUROOHG�FOLQLFDO�VWXG\��,QW�-�3HULRGRQWLFV�5HVWRUDWLYH�'HQW��������SS��������

Ȉ� *lQVOHU� :�� �������� 7KH� DGYDQWDJHV� RI� XVLQJ� D� GHQWDO� PLFURVFRSH� LQ� UHVWRUDWLYH� GHQWLVWU\� D�
SUDFWLFDOO\�RULHQWHG�UHSRUW��LQ��7KH�0LFURVFRSH�LQ�'HQWLVWU\��3XEOLVKHG�E\�&DUO�=HLVV�6XUJLFDO�*PE+��
2EHUNRFKHQ��*HUPDQ\��SS��������

Ȉ� *UDKDP�&������D���(UJRQRPLFV�LQ�'HQWLVWU\��3DUW����$FHGLGR�HP��KWWS���ZZZ�GHQWLVWU\WRGD\�FRP�
HUJRQRPLFV�����

Ȉ� *UDKDP�&������E���(UJRQRPLFV�LQ�'HQWLVWU\��3DUW����$FHGLGR�HP��KWWS���ZZZ�GHQWLVWU\WRGD\�FRP�
HUJRQRPLFV�����

Ȉ� *XD\� $+�� �������� &RPPHQWDU\�� (UJRQRPLFDOO\� UHODWHG� GLVRUGHV� LQ� GHQWDO� SUDFWV�� -� $P� 'HQW�
$VVRF���������SS�������

Ȉ� *XSWD�6����������(UJRQRPLF�DSSOLFDWLRQV�WR�GHQWDO�SUDFWLFH��,QGLDQ�-�'HQW�5HV��������SS��������
Ȉ� +RNZHUGD� 2�� �������� 9LVLRQ� RI� WKH� IXWXUH� RI� HUJRQRPLFV� LQ� GHQWLVWU\�� 1HG� 7LMGVFKU�

7DQGKHHONG�����������������
Ȉ� +�U]HOHU� 0%�� YRQ� 0RKUHQVFKLOGW� 6�� �������7KH� GHQWDO� PLFURVFRSH�� 0RGHUQ� WHFKQLTXHV� LQ�

SHULRGRQWRORJ\�JLYH�WKH�SDWLHQW�D�QHZ�VPLOH��LQ��7KH�0LFURVFRSH�LQ�'HQWLVWU\��3XEOLVKHG�E\�&DUO�
=HLVV�6XUJLFDO*PE+��2EHUNRFKHQ��*HUPDQ\��SS�������

Ȉ� .LP�6����������3ULQFLSOHV�RI�(QGRGRQWLF�0LFURVXUJHU\�,Q��.LP�6��HG�'HQW�&OLQ�1RUWK�$P��0LFURVFRSHV�
LQ�(QGRGRQWLFV��3KLODGHOSKLD��86$�:�%��6DXQGHUV�&RPSDQ\��9RO����1��SS����������

Ȉ� .LP�6��%DHN�6����������7KH�PLFURVFRSH�DQG�HQGRGRQWLFV��'HQW�&OLQ�1RUWK�$P���������SS�������
Ȉ� .ORSSHU�3��HW�DO����������0LFURVXUJHU\�DQG�ZRXQG�KHDOLQJ��(G�$PVWHUGDP��([HUSWD�0HGLFD
Ȉ� /LQGVD\�:$����������0LFURVXUJHU\��$Q�XSGDWH�IRU�WKH�YHWHULQDU\�SURIHVVLRQ��9HWHULQDU\�6XUJHU\�����

�����
Ȉ� 0DPRXQ�-����������3UHSDULQJ�À[HG�SDUWLDO�GHQWXUH�DEXWPHQWV�VXFK�WKDW�WKH\�SURYLGH�D�SDWK�RI�
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SODFHPHQW�IUHH�RI�XQGHUFXWV��*HQ�'HQW�������������
Ȉ� 0HULQR�(0�������D��(QGRGRQWLF�0LFURVXUJHU\��4XLQWHVVHQFH�3XE�&R����(G��SS������
Ȉ� 0RXUD�-~QLRU�-5����������2SHUDWLQJ�PLFURVFRSHV�LQ�UHVWRUDWLYH�GHQWLVWU\��7KH�SXUVXLW�RI�H[FHOOHQFH�-�

0LQLP�,QWHUY�'HQW�������
Ȉ� 0XUJHO�&$)��*RQGLP�(�-U��6RX]D�)LOKR�)-����������0LFURVFySLR�&LU~UJLFR��D�EXVFD�GD�H[FHOrQFLD�QD�

&OÖQLFD�2GRQWROyJLFD�>6XUJLFDO�0LFURVFRSH��WKH�VHDUFK�IRU�H[FHOOHQFH�RQ�FOLQLFDO�GHQWLVWU\@��5HY�GD�
$VVRF�3DXO�&LU�'HQW���������SS���²��>LQ�3RUWXJXHVH@�

Ȉ� 1DSROHWDQR�'����������7KH�GHQWDO�RSHUDWLQJ�PLFURVFRSH�,QVLGH�'HQWLVWU\����SS�������
Ȉ� 1LHPF]\N�63����������(VVHQWLDOV�RI�HQGRGRQWLF�PLFURVXUJHU\��'HQW�&OLQ�1RUWK�$P�������SS���������
Ȉ� 1XWDODSDWL�5��*DGGLSDWL�5��&KLWWD�+��3LQQLQWL�0��%R\DSDWL�5����������(UJRQRPLFV�LQ�'HQWLVWU\�DQG�

WKH�3UHYHQWLRQ�RI�0XVFXORVNHOHWDO�'LVRUGHUV� LQ�'HQWLVWV�� 7KH� ,QWHUQHW� -RXUQDO�RI�2FFXSDWLRQDO�
+HDOWK��9RO�����

Ȉ� 3DWNLQ·V�0����������(UJRQRPLFV�DSSOLHG�WR�WKH�SUDFWLFH�RI�PLFURVXUJHU\��$XVW��1��=��-O�6XUJ��������
���������$FHGLGR�HP��KWWS���PSDWNLQ�RUJ�VXUJBPLFUR�HUJBRSPLFURVF�KWP�

Ȉ� 3XHQWH�&*��6DDYHGUD�--����������0LFURFLUXUJLD�HQ�HQGRGRQFLD��&DS����SS����������,Q�/HRQDUGR�
05�� /HRQDUGR� 57������� 7UDWDPLHQWR� GH� ORV� &RQGXFWRV� 5DGLFXODUHV�� 3ULQFLSLRV� WpFQLFRV� H�
ELROyJLFRV��9RO���6mR�3DXOR��%UDVLO

Ȉ� 5HVHQGH� &$�� $OPHLGD� -)$�� &DPSRV� 3*$�� 6RXVD)LOKR� )-�� 'HNRQ� 6)&�� �������� $� $SOLFDomR� GR�
0LFURVFySLR�&OtQLFR�QD�2GRQWRORJLD��5HYLVWD�2GRQWROyJLFD�GH�$UDoDWXED�9RO�������SS������

Ȉ� 5XFNHU�/0����������6XUJLFDO�PDJQLÀFDWLRQ��SRVWXUH�PDNHU�RU�SRVWXUH�EUHDNHU"�,Q��0XUSK\�''��
HG��(UJRQRPLFV�DQG�WKH�GHQWDO�FDUH�ZRUNHU��:DVKLQJWRQ��'&��$PHULFDQ�3XEOLF�+HDOWK�$VVRFLDWLRQ��
SS����²�����

Ȉ� 6HUDÀQ�'���������0LFURVXUJHU\��SDVW��SUHVHQW��DQG�IXWXUH��3ODVW�5HFRQVWU�6XUJ�����SS����²�����
Ȉ� 6KDQHOHF�'��7LEEHWWV�/�������D��3HULRGRQWDO�PLFURVXUJHU\�3HULRGRQWDO�,QVLJKWV
Ȉ� 6KDQHOHF�'��7LEEHWWV�/�������E���$Q�RYHUYLHZ�RI�SHULRGRQWDO�PLFURVXUJHU\��&XUU�6FL���SS����²����
Ȉ� 6KDQHOHF�'��7LEEHWWV�/����������5HFHQW�DGYDQFHV�LQ�VXUJLFDO�WHFKQRORJ\��&OLQLFDO�SHULRGRQWRORJ\��

�WK�HG��3KLODGHOSKLD��:%��6DXQGHUV��86$��
Ȉ� 6KDQHOHF�'$�������3HULRGRQWDO�0LFURVXUJHU\��-�(VWKHW�DQG�5HVWRU�'HQW����SS����²���
Ȉ� 6LWERQ�<��$WWDWKRP�7��6W�*HRUJHV�$-����������0LQLPDO�LQWHUYHQWLRQ�GHQWLVWU\�,,��SDUW����&RQWULEXWLRQ�

RI�WKH�RSHUDWLQJ�PLFURVFRSH�WR�GHQWLVWU\��%U�'HQW�-���������SS���������
Ȉ� 7KRUQWRQ� /-�� 6WXDUW�%XWWOH� &�� :\V]\QVNL� 7&�� :LOVRQ� (5�� �������� 3K\VLFDO� DQG� SV\FKRVRFLDO�

VWUHVV� H[SRVXUHV� LQ� 86� GHQWDO� VFKRROV�� WKH� QHHG� IRU� H[SDQGHG� HUJRQRPLFV� WUDLQLQJ�� $SSOLHG�
(UJRQRPLFV�������SS���������

Ȉ� 7LEEHWWV� /6�� 6KDQHOHF� '�� �������&XUUHQW� VWDWXV� RI� SHULRGRQWDO� PLFURVXUJHU\�� &XUU� 2SLQ�
3HULRGRQWRO����SS���������

Ȉ� 7LEEHWWV� /6�� 6KDQHOHF� '$��������� $� UHYLHZ� RI� WKH� SULQFLSOHV� DQG� SUDFWLFH� RI� SHULRGRQWDO�
PLFURVXUJHU\�7KH�,QWHUQDWLRQDO�-RXUQDO�0LFURGHQWLVWU\���������SS��������

Ȉ� 8VRQ�-0���������&RQFHSWR�H�KLVWRULD�GH�OD�PLFURFLUXJLD��'H�OR�UHDO��GH�OR�GLYLQR�\�GH�OR�UQHWDÀVLFR��
(Q�$QDOHV�GH�OD�$FDGHPLD�GH�&&�:�GH�([WUHPDGXUD��YRO�,�������SS���������

Ȉ� 8VRQ�-0��&DOOHV�0&��6DQFKH]�)0��8VRQ�-0&���������0DQXDO�GH�0LFURFLUXJLD�9DVFXODU�\�1HUYLRVD��
�QG�(GLFLRQ��&DFHUHV��(GLWRUD�7RPDV�5RGULJXHV

Ȉ� 9DODFKL�%��9DODFKL�.���������0HFKDQLVPV�OHDGLQJ�WR�PXVFXORVNHOHWDO�GLVRUGHUV�LQ�GHQWLVWU\��-�$P�
'HQW�$VVRF�����SS�����������

Ȉ� 9DODFKL�%����������(UJRQRPLF�3RVLWLRQLQJ��$�)HZ�'HJUHHV�$GG�<HDUV�WR�<RXU�&DUHHU��$FHGLGR�HP��
KWWS���ZZZ�GHQWLVWU\WRGD\�FRP�HUJRQRPLFV������HUJRQRPLF�SRVLWLRQLQJ�D�IHZ�GHJUHHV�DGG�
\HDUV�WR�\RXU�FDUHHU

Ȉ� :HOOHU�51��1LHPF]\N�63��.LP�6�� �������� ,QFLGHQFH�DQG�SRVLWLRQ�RI� WKH�FDQDO� LVWKPXV��3DUW����
0HVLREXFFDO�URRW�RI�WKH�PD[LOODU\�ÀUVW�PRODU��-�(QGRG�����SS�������

Ȉ� :HVW�-'��������7KH�UROH�RI�WKH�PLFURVFRSH�LQ���VW�FHQWXU\�HQGRGRQWLFV��YLVLRQV�RI�D�QHZ�IURQWLHU��
'HQW�7RGD\����������

Ȉ� =DGHK�++��'DIWDU\�)����������0LQLPDOO\�LQYDVLYH�VXUJHU\��DQ�DOWHUQDWLYH�DSSURDFK�IRU�SHULRGRQWDO�
DQG�LPSODQW�UHFRQVWUXFWLRQ��-�&DOLI�'HQW�$VVRF���������SS����������
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Vencedor do Melhor Póster de Revisão 
no XXIII Congresso da OMD

LESÕES EROSIVAS NO ESMALTE:
META!ANÁLISE SOBRE EFICÁCIA
DE AGENTES PROFILÁTICOS/TERAPÊUTICOS
TEIXEIRA L.1, MANARTE-MONTEIRO P.1, DOMINGUES J.1, COELHO S.1, MANSO C.M.2

1 Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Fernando Pessoa, Portugal
2 Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Fernando Pessoa, Portugal, CIAGEB-UFP, Porto, Portugal & REQUIMTE, Universidade do Porto, Portugal

INTRODUÇÃO 
$�LQWHUYHQomR�FOtQLFD�IDFH�j�SHUGD�HVWUXWXUDO�GH�FDXVD�HURVLYD�LPSOLFD�R�FRQWUROR�GRV�IDWRUHV�
HWLROyJLFRV��DVVRFLDGR�D�XP�DSRUWH�GH�DJHQWHV�GH�UHIRUoR�GD�HVWUXWXUD�GHQWiULD��$V�HVWUDWpJLDV�
SUHYHQWLYDV�GHVHPSHQKDP�XP�SDSHO�IXQGDPHQWDO�QD�UHGXomR�GDV�FRQVHTXrQFLDV�GD�HURVmR�
GHQWiULD��FRP�LQ~PHURV�DJHQWHV�GLVSRQtYHLV�SDUD�DXPHQWDU�D�UHVLVWrQFLD�PLQHUDO�j�GLVVROXomR�
iFLGD�� ([LVWH� DLQGD� SRXFD� HYLGrQFLD� FLHQWtÀFD� VREUH� R� DJHQWH�PDLV� HÀFD]� H� TXDO� R�PHOKRU�
SURWRFROR�GH�DSOLFDomR�FOtQLFD�

OBJETIVOS E MÉTODOS
3UHWHQGHX�VH�UHDOL]DU�XPD�PHWD�DQiOLVH�VREUH�D�HÀFiFLD�GRV�DJHQWHV�SURÀOiWLFRV�WHUDSrXWLFRV�
QDV� OHV}HV�HURVLYDV�GH�HVPDOWH��'RLV�DXWRUHV� LQGHSHQGHQWHV�VHOHFLRQDUDP� UHIHUrQFLDV�FRP�
EDVH�QRV�WtWXORV�H�UHVXPRV�SHVTXLVDGRV�QD�PubMed, Embase e Cochrane Library�GH�DUWLJRV��
FRP�DV�SDODYUDV�FKDYH��´Dental enamelµ�´Tooth erosionµ�´Fluoridesµ�´Caseinsµ�

Figura 1�²�(VTXHPD�UHSUHVHQWDWLYR�GD�SHVTXLVD�ELEOLRJUiÀFD�HIHWXDGD
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$� DQiOLVH� HVWDWtVWLFD� IRL� HIHWXDGD� FRP� R� VRIWZDUH� 5� �� 0HWDIRU� SDFNDJH�� )RL� GHWHUPLQDGD� D�
KHWHURJHQHLGDGH�HQWUH�HVWXGRV�FRP�,2��2V�HVWXGRV�IRUDP�GLYLGLGRV�GH�DFRUGR�FRP�R�PpWRGR�
GH�DQiOLVH�GH�SHUGD�HVWUXWXUDO��VHQGR�HIHWXDGD�XPD�PHWD�DQiOLVH�SDUD�FDGD�DJHQWH��7,)���$P)��
1D)�� 6Q)2� H� &&3�²� $&3��� FRPSDUDQGR�RV� FRP�RV� UHVSHWLYRV� JUXSRV� GH� FRQWUROR�� DWUDYpV� GD�
GLIHUHQoD�PpGLD�VWDQGDUGL]DGD��FRP�LQWHUYDOR�GH�FRQÀDQoD�GH�����

RESULTADOS
)RL�HQFRQWUDGD�XPD�DOWD�KHWHURJHQHLGDGH�HQWUH�WRGRV�RV�HVWXGRV��,2!�������R�TXH�SHUPLWLX�D�
XWLOL]DomR�GRV�PRGHORV�GH�HIHLWRV�DOHDWyULRV��1D�WDEHOD���HVWmR�UHSUHVHQWDGRV�RV�UHVXOWDGRV�
JOREDLV� �HIHLWRV� DOHDWyULRV�� GD� GLIHUHQoD� PpGLD� VWDQGDUGL]DGD� HQWUH� R� JUXSR� GH� FRQWUROR� H�
FDGD�DJHQWH�DSOLFDGR��([LVWH�XPD�GLIHUHQoD�VLJQLÀFDWLYD�HQWUH�D�PpGLD�GH�GHVJDVWH�HURVLYR�
GH�WRGRV�RV�JUXSRV�GH�FRQWUROR�H�R�VHX�UHVSHWLYR�JUXSR�GH�WUDWDPHQWR��$�GLIHUHQoD�GH�PpGLDV�
VWDQGDUGL]DGD� p�PDLRU� HP� UHODomR� DR� JUXSR�6Q)2�� VXFHGLGD� SHOD� GLIHUHQoD� HP� UHODomR� DRV�
JUXSRV� $P)� H� 7,)�� H� D�PHQRU� GLIHUHQoD� p� REVHUYDGD� FRPSDUDWLYDPHQWH� DRV� JUXSRV� FRP� R�
WUDWDPHQWR�1D)�H�&&3�$&3��

2V�UHVXOWDGRV�GD�DQiOLVH�HIHWXDGD�SRU�FDGD�DJHQWH�HVWmR�UHSUHVHQWDGRV�QRV�VHJXLQWHV�IRUHVW�
SORWV��Figura 2-6��

5HVXOWDGRV�GRV�HVWXGRV�GH�SURÀORPHWULD

Tabela 1�²�&ULWpULRV�GH�LQFOXVmR�GH�HVWXGRV�� �����Tabela 2²�'DGRV�UHXQLGRV�QRV�HVWXGRV�VHOHFLRQDGRV

Tabela 3��'LIHUHQoD�PpGLD�VWDQGDUGL]DGD�HQWUH�R�JUXSR�FRQWUROR�H�R�JUXSR�GH�WUDWDPHQWR



FORMAÇÃO & CIÊNCIA  I  REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS  I  

18  I  omd

Figura 2�²�*UXSR�GH�FRQWUROR versus�1D)
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Figura 3�²�*UXSR�GH�FRQWUROR�versus�&&3�$&3

Figura 4�²�*UXSR�GH�FRQWUROR versus�6Q)2
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Figura 5�²�*UXSR�GH�FRQWUROR�versus�$P)
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Figura 6�²�*UXSR�GH�FRQWUROR�versus�7L)�
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Resultados dos estudos de Microdureza

2V�~QLFRV�DJHQWHV�FRPSDUDGRV�FRP�HVWH�WLSR�GH�DQiOLVH�IRUDP�R�7L)��H�R�1D)��)LJXUDV�������
1D� FRPSDUDomR� GR� JUXSR� GH� FRQWUROR� FRP� R� JUXSR� GH� 7L)��� RV� HVWXGRV� DSUHVHQWDYDP� DOWD�
KHWHURJHQHLGDGH��,2!��������R�TXH�GHWHUPLQRX�R�XVR�GRV�PRGHORV�DOHDWyULRV�

2�JUXSR�GH�FRQWUROR�WHP�PpGLDV�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�VXSHULRUHV�DR�JUXSR�7L)���GLIHUHQoD�PpGLD�
VWDQGDUGL]DGD������������,&���������������S�������
$�DSOLFDomR�GRV�WHVWHV�GH�%HJJ��=� ��������S� ��������H�(JJHU��W���� ��������S ��������UHYHODUDP�
DXVrQFLD�GH�YLpV��S��������HQWUH�RV�HVWXGRV�

$�KHWHURJHQHLGDGH�GRV�HVWXGRV�GH�FRPSDUDomR�GR�1D)�FRP�R�JUXSR�GH�FRQWUROR�HUD�EDL[D��,2 
�������R�TXH�SHUPLWLX�D�XWLOL]DomR�GR�PRGHOR�GRV�HIHLWRV�À[RV�

2�JUXSR�GH�FRQWUROR�WHP�PpGLDV�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�VXSHULRUHV�DR�JUXSR�1D)��GLIHUHQoD�PpGLD�
VWDQGDUGL]DGD�������������&,���������������S��������
$�DSOLFDomR�GRV� WHVWHV�GH�%HJJ� �= �������S ��������H�(JJHU� �W��� ��������S �������� QmR�
KRXYH�YLpV��S�������HQWUH�RV�HVWXGRV�

Figura 7�²�5HVXOWDGRV�LQGLYLGXDLV�H�DJUXSDGRV�GR�JUXSR�FRQWUROR�versus�7L)� 

Figura 8 ²�7HVWHV�GH�VHQVLELOLGDGH�GR�JUXSR�FRQWUROR�versus�7L)�
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Figura 9�²�5HVXOWDGRV�LQGLYLGXDLV�H�DJUXSDGRV�GR�JUXSR�FRQWUROR�versus�1D)

Figure 10�²�7HVWHV�GH�VHQVLELOLGDGH�GR�JUXSR�FRQWUROR�versus�1D)

CONCLUSÕES
$SHVDU�GRV�HQVDLRV�FOtQLFRV�UDQGRPL]DGRV�FRQVWLWXtUHP�R�WLSR�GH�HVWXGR�TXH�SHUPLWH�R�PDLRU�
JUDX�GH�HYLGrQFLD�FLHQWtÀFD��HOH�QmR�p�H[HTXtYHO�SDUD�DYDOLDomR�GH�SHUGD�GH�HVWUXWXUD�PLQHUDO�
GHQWiULD��3RU�HVWD�UD]mR�IRUDP�LQFOXtGRV�DSHQDV�QHVWD�PHWD�DQiOLVH��RV�HVWXGRV�ODERUDWRULDLV�
LQ�YLWUR�H�LQ�VLWX��PHVPR�FRP�DOJXPDV�UHVHUYDV�VREUH�D�YDOLGDGH�GRV�PpWRGRV�GH�PHWD�DQiOLVH�
FRP� PXOWLWUDWDPHQWRV�� $V� LQ~PHUDV� PHWRGRORJLDV� H� SURWRFRORV� GRV� HVWXGRV� SXEOLFDGRV��
FRPSOH[LÀFDP�D�VXD�FRPSDUDELOLGDGH��(VWD�PHWD�DQiOLVH�SHUPLWLX�GHWHUPLQDU�XPD�GLIHUHQoD�
PpGLD� GH� GHVJDVWH� HURVLYR� UHODWLYDPHQWH� DR� JUXSR� GH� FRQWUROR�PDLRU� HP� UHODomR� DR� JUXSR�
6Q)2��VXFHGLGD�SHORV�JUXSRV�$P)�H�7,)��H�D�PHQRU�GLIHUHQoD�p�REVHUYDGD�FRP�RV�WUDWDPHQWRV�
FRP�1D)� H�&&3�$&3�� HP�DPERV� RV�PpWRGRV� GH� DQiOLVH� GH� SHUGD� HVWUXWXUDO�� ,VWR� QmR� SRGH�
VHU� LQWHUSUHWDGR� FRPR� VHQGR� R� 6Q)2�� R� DJHQWH� FRP� PDLRU� HÀFiFLD� SURÀOiWLFD�WHUDSrXWLFD�
QDV�GHVPLQHUDOL]Do}HV�HURVLYDV�GH�HVPDOWH��PDV�SRGHUi�JXLDU�QRV�HP�HVWXGRV�IXWXURV�SDUD�
FRPSURYDomR�GR�VHX�SDSHO�QR�UHIRUoR�PLQHUDO�HVWUXWXUDO�

BIBLIOGRAFIA
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����1��6FKOXHWHU�HW�DO��&DULHV�5HV�����������������/��+RYH�HW�DO��&DULHV�5HV������������������/��
+RYH�HW�DO�� $FWD�2GRQW�6FDQG�������������������+��<X�HW�DO��&DULHV�5HV�������������������
1�6FKOXHWHU�HW�DO�&DULHV�5HV������������������/�+�+RYH�HW�DO��&DULHV�5HV�����������������$��
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'HQW�������������/�+��+RYH�HW�DO�&DULHV�5HV�����������������$&�0DJDOKmHV�HW�DO��-�'HQW��������
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Agenda
omd

EVENTOS CIENTÍFICOS

Formação Contínua omD - 2015

EM PORTUGAL 

��Curso modular de oclusão
���0yGXOR���8VR�GH�DSDUHOKRV�LQWUDRUDLV
���GH�PDLR�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD�²�3RUWR

��Curso modular de dentisteria
���0yGXOR���5HVWDXUDo}HV�VHPLGLUHFWDV�
em compósito
���GH�PDLR�GH������
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR – &RUUHomR�GD�Pi�RFOXVmR�GH�&ODVVH
,,�FRP�DSDUHOKR�GH�+HUVW���0LWRV�H�IDFWRs

��GH�MXQKR�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD�²�3RUWR

��Curso modular de oclusão
&XUVR�SUiWLFR���+DQGV�RQ���2FOXVmR
���GH�MXQKR�GH������
��3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD���3RUWR

��Curso modular de dentisteria
&XUVR�SUiWLFR���+DQGV�RQ��
�5HVWDXUDo}HV�VHPLGLUHFWDV
���GH�MXQKR�GH������
��+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR – $GHVmR�H�PHLRV�DX[LOLDUHV�
GH�UHWHQomR
���GH�MXQKR�GH������
²�,ELV�%UDJDQoD�²�%UDJDQoD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
����&XUVR – )LVLRWHUDSLD�
GDV�GLVIXQo}HV�WHPSRURPDQGLEXODUHV�
��GH�MXOKR�GH������
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD

��&XUVR�GH�IRWRJUDÀD�HP�PHGLFLQD�GHQWiULD
���H����GH�MXOKR�GH������²�3RUWR�3DOiFLR�

&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD�²�3RUWR

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
����&XUVR – 6ROXo}HV�GH�LUULJDomR�
em endodontia
���GH�MXOKR�GH������²�+RWHO�/XVLWkQLD�
²�*XDUGD

��Curso de oclusão – (teórico dia inteiro)
���GH�VHWHPEUR�GH������
²�5$0��(VSDoR�)tVLFR�GD�20'

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
����&XUVR – 1RYDV�WHFQRORJLDV�
em medicina dentária
���GH�VHWHPEUR�GH������
²�+RWHO�3UtQFLSH�3HUIHLWR���9LVHX

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
����&XUVR – 7UDXPDWRORJLD�HP�RGRQWRSHGLDWULD
���GH�VHWHPEUR�GH������²�+RWHO�(YD�²�)DUR

��Curso de Suporte Básico Vida
��GH�RXWXEUR�GH������
²�,QVWDODo}HV�&93�²�)XQFKDO

��&XUVR�GH�LQWURGXomR�j�DWLYLGDGH�SURÀVVLRQDO
��GH�RXWXEUR�GH������²
�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD�²�3RUWR

��Curso de Suporte Básico Vida
���GH�RXWXEUR�GH������
²�,QVWDODo}HV�&93�²�$QJUD�GR�+HURtVPR

��&XUVR�GH�LQWURGXomR�j�DWLYLGDGH�SURÀVVLRQDO
���GH�RXWXEUR�GH������
²�&6�9LQWDJH�/LVERD�+RWHO

��Curso Conselho Deontológico e de Disciplina 
eWLFD�H�'HRQWRORJLD���'LVFXVVmR�GH�FDVRV�UHDLV
���GH�RXWXEUR�GH������
²�9,3�([HFXWLYH�$]RUHV�²�3RQWD�'HOJDGD�
²�$oRUHV

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
����&XUVR – 5HDELOLWDomR�G
R�SDFLHQWH�GHVGHQWDGR�WRWDO��TXH�RSo}HV"
���GH�RXWXEUR�GH������
²�+RWHO�GRV�7HPSOiULRV���7RPDU

��XXIV Congresso da OMD
���D����GH�QRYHPEUR�GH������
�²�0HR�$UHQD�²�/LVERD�

��&XUVR�GH�IRWRJUDÀD�HP�PHGLFLQD�GHQWiULD
���H����GH�GH]HPEUR�GH������
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD



  ABRIL 2015 I omd I  23CONSULTE O PROGRAMA COMPLETO EM:
www.omd.pt/ydtalks

23 | MAIO
Fundação Manuel 
António da Mota 
(Mercado do Bom Sucesso)

PORTO

15:30h
”Resiliência: Vencer a Adversidade” 
”Equipas Vencedoras”
Coaching | Jorge Sequeira

Objetivo | Sensibilizar os jovens médicos dentistas recém-formados para  a  
importância  do  espírito  de  equipa,  elevando  assim  os  níveis  de motivação 
autoconfiança, fluidez comunicacional, dinamismo, otimismo, inovação, 
flexibilidade e superação pessoal, para citar apenas algumas das dimensões 
psicológicas que podem ser exploradas.

    16:45h
Debate: ”Emigração: uma 
oportunidade ou inevitabilidade?”
Oradores
Carlos Abreu Amorim 
Deputado à Assembleia da República

Manuel Pizarro 
Vereador da Câmara Municipal do Porto

Moderador
Orlando Monteiro da Silva
Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

DESTAQUE
DESTAQUE

18:15h
 Mesa Redonda 
”Traça o teu caminho”
Conselho dos Jovens Médicos Dentistas 
da Ordem dos Médicos Dentistas

16:30h
”Experiências no estrangeiro”
Testemunhos de médicos dentistas
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Entre os que participaram no ba-
rómetro, que tem validade estatís-
WLFD��������GRV�LQTXLULGRV�DÀUPDP�
estar satisfeitos ou muito satisfei-
tos com o seu médico dentista.
8PD� PDLRULD� GH� SRUWXJXHVHV��
������� FRQIHVVD� TXH� QXQFD� PX-
dou de médico dentista, sendo os 
SULQFLSDLV� IDWRUHV� GH� ÀGHOL]DomR� D�

%$5Ð0(752�1$&,21$/�'(�6$Ó'(�25$/�

PORTUGUESES ESTÃO SATISFEITOS
COM O SEU MÉDICO DENTISTA

FRQÀDQoD� QR� PpGLFR� GHQWLVWD�� D�
qualidade nos serviços prestados 
e a habituação.
O bastonário da Ordem dos Médi-
cos Dentistas, Orlando Monteiro 
da Silva, considera que “as con-
clusões do barómetro mostram 
que existe uma relação muito forte 
entre os médicos dentistas e os 

doentes.
A percentagem de doentes que 
nunca mudou de médico dentista 
é muito elevada e prova que a rela-
ção humana é mais forte do que a 
comodidade, conveniência ou luxo 
das instalações.
$�FRQÀDQoD�p�XP�YDORU�TXH�WHPRV�
de estimar e estimular a par da 
qualidade técnica dos nossos pro-
ÀVVLRQDLV� TXH� HP� 3RUWXJDO� p� GDV�
mais avançadas do mundo”. Os 
atributos que os portugueses mais 
associam ao seu médico dentista 

O primeiro Barómetro Nacional de Saúde Oral, realizado 
pela consultora QSP, mostra que os portugueses têm plena 
confiança no seu médico dentista.
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Divulgação internacional: as conclusões do Barómetro da Saúde Oral foram recentemente abordadas num artigo 
do Dental Tribune, publicação de referência internacional da medicina dentária.

VmR� ´FRQÀiYHOµ�� ´SUHVWiYHOµ�� ´SD-
ciente” e “cuidadoso”. É ainda de 
VDOLHQWDU�TXH�D�PDLRULD���������HV-
clarece as suas dúvidas de saúde 
oral junto do seu médico dentista, 
em prejuízo de outros meios, como 
a internet.
Apenas 7,7% diz que mudou ou 
está a pensar mudar de médico 
dentista, havendo 21% que só pre-
tende mudar em caso de necessi-
dade.
Só 0,7% diz estar insatisfeito ou 
muito insatisfeito com o seu mé-
dico dentista. O principal motivo 
GH� LQVDWLVIDomR�p�SDUD�������GRV�
inquiridos o preço elevado, seguin-
do-se, com apenas 12%, o resulta-
do dos tratamentos.
8PD� PDLRULD� GH� SRUWXJXHVHV��
�������DÀUPD�TXH�WRPRX�FRQKHFL-
mento do seu médico dentista por 
recomendação de amigos, fami-
liares ou conhecidos. No entanto, 
14,5% revela que viu a clínica ou o 
consultório na rua e entrou, e 7% 
tomou conhecimento do seu atual 
médico dentista através da publici-
dade tradicional.
Nenhum dos inquiridos mencionou 
as redes sociais, embora 4,2% te-
nha escolhido o seu médico den-
tista através da internet e apenas 
0,1% referiu a recomendação por 
outro médico.
O barómetro conclui também que 
97,8% dos portugueses valorizam 
PDLV�R�SURÀVVLRQDO�PpGLFR�GHQWLV-
ta do que a clínica ou consultório.
$� KLJLHQH� H� OLPSH]D� �������� VmR�
os fatores mais relevantes para os 
inquiridos, seguindo-se os preços 
SUDWLFDGRV� ��������� RV� UHVXOWDGRV�
GRV� WUDWDPHQWRV� ��������� D� FRQ-
ÀDQoD�QR�PpGLFR�GHQWLVWD����������
HTXLSDPHQWRV� PRGHUQRV� ��������
e meios complementares de diag-
QyVWLFR���������
Sempre que vão ao médico dentis-
ta 88% dos inquiridos reconhecem 
que lhes é explicado tudo o que 
vai ser feito e uma percentagem 
TXDVH�LGrQWLFD�DÀUPD�TXH�FRPSUH-

ende tudo o que o seu médico den-
tista lhe transmite nas consultas. 
$SHQDV�����GL]�WHU�PHGR�GH�LU�DR�
dentista.
Ir ao dentista regularmente é im-
portante para a saúde oral e para a 
saúde em geral para mais de 90% 
dos inquiridos.
O pagamento da consulta é feito 
no ato por 81,3% dos portugueses, 
havendo 8,3% que utilizam um 
subsistema de saúde e 4,3% têm 
seguro ou plano de saúde.
Apenas 10,2% dos portugueses 
recorrem ao Serviço Nacional de 
6D~GH��616��TXDQGR�SUHFLVDP�GH�
serviços de saúde oral e 51,5% 
considera que não existem cuida-
dos de saúde oral no SNS.
Entre os que responderam ao ba-
rómetro, 20,9% diminuiu o número 
de visitas ao médico dentista no 
último ano e a questão monetária 

é o principal motivo evocado para 
não ir ao dentista. Há 8,3% de por-
tugueses que nunca foram a uma 
consulta de medicina dentária.
O Barómetro da Saúde Oral é um 
documento absolutamente iné-
dito, com validade estatística e 
que pela primeira vez permite ti-
rar ilações sobre a saúde oral dos 
portugueses, o que pensam dela 
e como olham para os médicos 
dentistas.
As conclusões do Barómetro Na-
cional da Saúde Oral estão dispo-
níveis em www.omd.pt/barometro.

IR AO DENTISTA 
REGULARMENTE 
É IMPORTANTE 
PARA A SAÚDE 
ORAL E PARA 
A SAÚDE 
EM GERAL 
PARA MAIS 
DE 90% DOS 
INQUIRIDOS

“

“
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O Estatuto da OMD, por delega-
ção da Assembleia da República 
através de lei, estipula no artigo 
���Q�����DOtQHD�G��TXH�FRPSHWH�j�
Ordem “Dar parecer sobre as di-
versas matérias relacionadas com 
o ensino e o exercício da medicina 
dentária, bem como com a organi-
zação dos serviços que se ocupam 

deste ramo de saúde, sempre que 
julgue conveniente fazê-lo junto 
GDV� HQWLGDGHV� RÀFLDLV� FRPSHWHQ-
tes ou quando por estas for con-
sultada”.
&RPR� UHJXODGRUD� GD� SURÀVVmR� QD�
vertente da medicina dentária em 
Portugal, a OMD irá, desta forma, 
acompanhar de perto, a todos os 

níveis na esfera das suas compe-
tências, as iniciativas neste âmbi-
to.
Desde há muito que a OMD tem 
vindo a defender a pertinência do 
envolvimento das autarquias na 
área da saúde, particularmente na 
saúde oral.
Acresce, porque é de todos co-
nhecida, a incapacidade dos su-
cessivos governos, desde a imple-
mentação do Serviço Nacional de 
Saúde no início dos anos 80, de 
acolher a medicina dentária, com 
uma carreira própria para médi-
cos dentistas, para prestação de 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

SAÚDE ORAL E AUTARQUIAS

O Governo fez aprovar no passado mês de janeiro, com 
entrada em vigor a 13 de fevereiro (Decreto-lei nº 30/2015), 
o “regime de delegação de competências nos municípios e 
entidades intermunicipais no domínio de funções sociais”. 
Esta delegação de competências abrange também a saúde.
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cuidados de medicina dentária à 
população nos centros de saúde e 
hospitais.
Os médicos dentistas, de forma or-
ganizada, inicialmente através da 
$VVRFLDomR�3URÀVVLRQDO�GRV�0pGL-
cos Dentistas, criada em 1991, e, 
a partir de 1998 até ao momento, 
pela mão da OMD, desde sempre 
pugnaram, por esta inclusão.
Em 2014, grande parte da popu-
lação apresentava, ainda, índices 
de saúde oral ao nível de países 
pouco desenvolvidos. O barómetro 
de Saúde Oral apresentado pu-
EOLFDPHQWH� SHOD�20'�QR� ÀQDO� GR�
ano passado e amplamente disse-
minado, trouxe à opinião pública 
esta triste realidade.
Todavia, o alargamento da rede 
privada de clínicas e consultórios 
de medicina dentária em Portugal 
�DWXDOPHQWH� HP� WRUQR� GDV� �����
XQLGDGHV�� JDQKRX� FRQVLVWrQFLD��
Nesta linha, a OMD tem vindo a 
propor soluções adicionais para 
assegurar cuidados de saúde oral 
às populações, indo para além da 
contratação de médicos dentistas 
para centros de saúde e hospitais. 
Nomeadamente:

ͻ� A implementação e alarga-
mento dos programas públi-
cos de saúde oral, por exem-
plo o Programa Nacional de 
3URPRomR�GD�6D~GH��31362���
conhecido como cheque-
-dentista, nomeadamente na 
versão “tratamento” contra-
tualizada com o setor privado;

ͻ� A implementação de meca-
nismos de comparticipação 
à população de atos de medi-
cina dentária contratados ao 
setor privado, uma verdadeira 
convenção com o SNS;

ͻ� E, como referido, a delegação 
de competências e recursos 
no poder local, através das 
Autarquias, para que estas, 
numa lógica de proximidade 
das populações, possam as-

sumir progressivamente al-
gumas responsabilidades na 
promoção do acesso à saúde 
oral, particularmente da po-
pulação mais excluída.

O Decreto-lei nº 30/2015 sobre o 
“regime de delegação de compe-
tências nos municípios e entida-
des intermunicipais no domínio de 
funções sociais”, caminha neste 
sentido.
Estamos certos da disponibilida-
de geral dos médicos dentistas 
de todo o País para participar e 
colaborar em todo o tipo de ações 
destinadas a melhorar a saúde 
oral das populações. Porém, este 
mecanismo virtuoso não pode per-
versamente ser passível de fomen-
tar qualquer tipo de desregulação 
que possa afetar e distorcer o livre 
funcionamento do mercado.
O exemplo da adesão massiva 
dos médicos dentistas ao PNPSO 
é um, de entre outros, demonstra-
tivo desta disponibilidade de cola-
boração.
A rede de clínicas e consultórios 
em cada concelho encontra-se, 
assim, capaz de assumir, sem in-
termediários, responsabilidades 
adicionais, cumprindo os norma-
tivos de regulação aplicáveis aos 
médicos dentistas, com destaque 
para aqueles do foro ético e de-
ontológico, com critérios devida-
mente ponderados de seleção dos 
destinatários e dos serviços a dis-
SRQLELOL]DU��SUHYLDPHQWH�LGHQWLÀFD-
dos pelas autarquias.
Nos casos em que a prestação 
desses serviços sociais obedeça a 
uma intermediação, seja ela atra-
vés de uma IPSS, ONG ou outra, 
o princípio da transparência assu-
me ainda uma maior relevância. 
A forma como são recrutados os 
prestadores diretos dos serviços 
clínicos ou de promoção da saúde 
oral, os médicos dentistas, deve 
responder às melhores práticas do 
mercado, pois só assim o serviço 

que prestarão será de excelência, 
com o nível de tratamento a que 
WRGRV� RV� SDFLHQWHV� ²� SULYDGRV��
FRQYHQFLRQDGRV� RX� VRFLDLV� ²�PH-
recem.
Mais ainda, quando estão em cau-
sa verbas do erário público, as re-
gras de contratação e de seleção 
de parceiros, instalações, equipa-
PHQWRV��H�GRV�SURÀVVLRQDLV�HQYRO-
vidos neste tipo de ações deverão 
ser conhecidas do público, claras 
e transparentes, proporcionando 
oportunidades em igualdade de 
condições a todos.
É sobretudo, também, da respon-
sabilidade de cada médico den-
tista aceitar, ou não, os acordos e 
contratos que lhe são propostos.
0DLV� XPD� YH]� UHDÀUPDPRV�� HP�
nome da medicina dentária, que 
a OMD não prescindirá das suas 
competências de vigilância e re-
gulação e sempre que tal se jus-
WLÀTXH�� GHQWUR� GRV� SRGHUHV� TXH�
lhe foram conferidos pelo Estado 
SRUWXJXrV��DWXDQGR�FpOHUH�H�ÀUPH-
mente.

É SOBRETUDO, 
TAMBÉM, DA 
RESPONSABILI-
DADE DE CADA 
MÉDICO 
DENTISTA 
ACEITAR, OU NÃO, 
OS ACORDOS 
E CONTRATOS 
QUE LHE SÃO 
PROPOSTOS

“
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Há 25 anos que Gil Fernandes Alves acompanha o processo 
de desenvolvimento da medicina dentária na Região 
Autónoma da Madeira. Muitas vezes, garante, com espírito de 
missão. O representante desta Região no Conselho Diretivo 
da Ordem dos Médicos Dentistas garantiu-nos, em entrevista, 
que apesar de tudo tem sido um processo gratificante. E 
que foram muitas as vitórias conquistadas. Fruto não só do 
trabalho desenvolvido pela Ordem mas, em boa parte, pela 
capacidade que os políticos tiveram em ouvir, estarem atentos 
e aceitarem as sugestões dos profissionais.

Recentemente, a Ordem dos Mé-
dicos Dentistas atribuiu a Me-
dalha de Ouro ao Presidente do 
Governo Regional da Madeira, 
Alberto João Jardim. O que esteve 
na génese desta distinção?
A entrega da medalha foi, de algum 
modo, o reconhecimento daquilo 
que pude testemunhar enquanto 
representante da Região Autóno-
ma da Madeira no conselho direti-
vo da Ordem dos Médicos Dentis-
tas.

Quando iniciou essas funções?
A minha primeira assunção em 
termos de funções foi em novem-
bro de 1989, na altura convidado 
pelos professores João Carvalho 
e Fontes de Carvalho para assis-
tir como observador à reunião do 
Comité de Liaison da CEE que se 
realizou no Funchal. Em abril de 
1990, fui novamente convidado 
para a reunião de Portimão. Foi 
precisamente nessa altura que se 
deu a nossa a saída da Ordem dos 
Médicos. Formou-se a Comissão 
Nacional dos Médicos Dentistas e 

PDLV� WDUGH�D�$VVRFLDomR�3URÀVVLR-
nal dos Médicos Dentistas que iria 
culminar na criação da Ordem dos 
Médicos Dentistas. Ou seja, acom-
panho há 25 anos o processo de 
desenvolvimento da medicina den-
tária portuguesa e em particular, 
na Região Autónoma da Madeira. 

Qual foi a vossa primeira batalha?
Travar as situações de ilegalidade 
que na altura existiam. Havia mui-
tos indivíduos, não só portugue-
ses, que não estavam habilitados 
para exercer atos de saúde oral. 
7LYHPRV�D�SUHRFXSDomR�²�H�SHQVR�
termos sido pioneiros em Portugal 
QLVVR�²�GH� LGHQWLÀFDU� WRGRV�RV�FD-
sos e inclusivamente instaurar pro-
cessos judiciais, na altura através 
da Associação dos Estudos de Me-
dicina Dentária do Arquipélago da 
0DGHLUD� �$'$0��� XPD� DVVRFLDomR�
GH� FDUiFWHU� FLHQWtÀFR�� $FDEDPRV��
de alguma maneira, por ajudar 
naquilo que é hoje a legalidade da 
medicina dentária no país. Outro 
aspeto era a existência de con-
sultórios instalados, em precárias 

condições. Na Madeira, fomos 
igualmente pioneiros, em 1992, 
nas vistorias aos locais de traba-
lho onde eram exercidas práticas 
de medicina dentária e saúde oral. 
Como representante da Ordem, 
integrei comissões da Secretaria 
da Saúde e tive a oportunidade de 
presenciar situações em que, por 
exemplo, a “estufa” de esteriliza-
ção, estava instalada em cima de 
tampas de sanita e autoclismos. 
Tudo isso permitiu conhecer as 
condições precárias e a sua evo-
lução. E obviamente testemunhei 
o facto de termos governantes que 
nos souberam escutar, estiveram 
atentos e aceitaram as nossas 
sugestões. Ao ponto de não só a 
regularização do exercício da pro-
ÀVVmR�WHU�RFRUULGR�FRPR��HP�������
através do Secretário Regional dos 
Assuntos Sociais, com a pasta da 
saúde, Rui Adriano Freitas e a di-
retora regional, Ermelinda Alves, 
WHUHP�QRV� GHVDÀDGR� D� LGHDOL]DU� H�
implementar um Programa de Pro-
PRomR�GH�6D~GH�2UDO��35362��QD�
Região Autónoma da Madeira que 
foi implementado gradualmente 
em todos os concelhos da região. 

Qual foi o resultado de tudo isso?
$R� ÀP� GH� ��� DQRV�� HP� ������ Wt-
nhamos 20 mil crianças da região 
envolvidas no programa. Esta-
mos a falar de crianças entre os 
3 e os 13 anos a terem acesso a 
consultas de medicina dentária 
e tratamento preventivos, nome-
adamente a aplicação do selan-

GIL FERNANDES ALVES, REPRESENTANTE DA REGIÃO
$87Ð120$�'$�0$'(,5$�12�&216(/+2�',5(7,92�'$�20'
“TIVEMOS POLÍTICOS
QUE NOS SOUBERAM ESCUTAR”

...

AO FIM DE 15 
ANOS, EM 2010, 
TÍNHAMOS 20 
MIL CRIANÇAS 
DA REGIÃO 
ENVOLVIDAS 
NO PROGRAMA. 
ESTAMOS A 
FALAR DE 
CRIANÇAS 
ENTRE OS 3 E 
OS 13 ANOS A 
TEREM ACESSO 
A CONSULTAS 
DE MEDICINA 
DENTÁRIA E 
TRATAMENTO 
PREVENTIVOS

“

“
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WH� GH� ÀVVXUDV�� 1XPD� IDVH� LQLFLDO��
convocávamos as crianças mas 
ÀFiYDPRV� QD� GHSHQGrQFLD� GH� RV�
pais virem, ou não, acompanhar as 
crianças. Conseguimos que o fale-
cido Comendador Horário Roque 
oferecesse à Região uma carrinha 
com um consultório instalado, o 
que permitiu que nos deslocásse-
mos a todas as escolas da Região 
e, sem perturbar o normal funcio-
namento das aulas, chamar as 
crianças, duas a duas, à carrinha. 
Chegamos a ver por ano 3550 
crianças e aplicamos entre sete e 
oito mil selantes. Com alguma má-
goa nossa, em 2010, fruto da crise 
económica e da falta de diálogo do 
conselho de administração do SE-
SARAM, houve um desinvestimento 
da área da promoção nas escolas, 
mas o Programa de Saúde Oral na 
área dos tratamentos nos centros 
de saúde continuou. Relembro que 

temos uma convenção celebrada 
com o Governo Regional que per-
mite a qualquer utente do serviço 
de saúde ou mesmo ADSE escolher 
livremente o seu médico dentista, 
fazer os seus tratamentos e com 
um recibo ser reembolsado com 
uma comparticipação.

Deduzo então que o balanço que 
faz dos mandatos do Presidente 
Alberto João Jardim ao nível da 
saúde oral da Região seja positi-
vo.
Claramente. Tivemos políticos que 
nos souberam escutar. Ouvi uma 
vez o professor brasileiro Hamilton 
Bellini dizer, num congresso, que 
não vale de nada termos os me-
lhores programas de saúde oral, 
não vale de nada termos a melhor 
FLrQFLD«�VH�QmR�WLYHUPRV�SROtWLFRV�
que pelo menos escovem os den-
tes, diariamente. Esse é o princípio 
fundamental.

...

(�TXDLV�RV�JUDQGHV�GHVDÀRV�SDUD�
o futuro próximo? 
Temos o rastreio precoce do cancro 
oral, uma das situações que temos 
vindo a trabalhar junto da Secreta-
ria dos Assuntos Sociais.

Como vê a criação por parte do 
Governo Regional do novo grupo 
de trabalho para a implementa-
ção do Projeto de Intervenção 
Precoce do Cancro Oral (PIPCO) 
na Região Autónoma da Madeira 
e quais são os desenvolvimentos 
esperados a partir daqui?
Já foram indigitados pela Ordem os 
três membros que vão fazer parte 
desse grupo de trabalho. Estamos 
agora a aguardar que o grupo seja 
completamente formado. A partir 
daí, vamos delinear a metodologia 
de implementação do programa.

Mas que impacto terá na região?
O impacto será grande porque o 
último estudo que temos conheci-
mento referencia a Madeira como 
das zonas do país com maior índi-
ce de cancro oral. Continuamos a 
constatar estes casos e sentimos 
na nossa prática privada alguma 
GLÀFXOGDGH��SHODV�YLDV�QRUPDLV��GH�
direcionar estes doentes para os 
respetivos serviços do Hospital. O 
programa pretende criar condições 
para poder fazer o diagnóstico pre-
coce e apanhar o problema numa 
fase muito inicial.

O que espera dos programas dos 
diferentes partidos relativamente 
à saúde e à saúde oral?
Estou um pouco apreensivo rela-
tivamente a isso pois ainda não 
fomos abordados por nenhum dos 
partidos e as eleições são já dia 29 
de março.

Qual o panorama da saúde oral 
na Região?
Em 2009, conseguimos que fos-
sem colocados os primeiros médi-
cos dentistas no apoio ao serviço 
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EM 2009, 
CONSEGUIMOS 
QUE FOSSEM 
COLOCADOS 
OS PRIMEIROS 
MÉDICOS 
DENTISTAS 
NO APOIO AO 
SERVIÇO DE 
URGÊNCIA 
NO HOSPITAL 
DO FUNCHAL, 
NA ÁREA DE 
TRAUMATOLOGIA 
ORAL

“

“

de urgência no Hospital do Fun-
chal, na área de traumatologia 
oral. Esta foi uma das batalhas 
travadas, não só para a população 
residente mas para os visitantes. 
Sendo a Madeira uma ilha que 
promove o turismo, que vive do 
turismo, era inaceitável que os 
nossos turistas, perante quedas 
nas levadas ou qualquer passeio 
pela ilha, não tivessem apoio na 
área da urgência quando falamos 
de traumatismo oral. Em 2010, 
SDUD� DOpP� GHVVHV� SURÀVVLRQDLV��
passamos a ter dois colegas em 
permanência nos serviços de es-
tomatologia do Hospital. Essas 
são duas valências que muito me 
orgulho. Fomos tendo sucessivas 
“vitórias”, desde a instalação de 
medicina dentária no Centro de 
Saúde Porto Moniz, havendo já no 
do Bom Jesus, no Funchal. Conse-
guimos ainda reativar a consulta 
de medicina dentária no Centro 
de Saúde do Porto Santo. Em 
1997, cheguei a apresentar uma 
proposta à Secretaria dos Assun-
tos Sociais na qual cada um dos 
centros de saúde de sede dos 11 
concelhos da Região Autónoma 
tivesse um médico dentista. Mas 
DV�FRQGLFLRQDQWHV�ÀQDQFHLUDV�QmR�
o permitiram. 

7HP�VLGR�JUDWLÀFDQWH��HVWH�FDPL-
nho?
Tenho de dizer que sim. Não só 
na parte do Programa de Saúde 
2UDO� QR� TXDO�� DR� ÀP� GH� ��� DQRV�
tinha o meu trabalho realizado e 
pude, de consciência tranquila, 
dizer que a minha função estava 
ÀQDOL]DGD�� (P� WHUPRV� GH� UHSUH-
sentante da Ordem, tenho vindo, 
com a ajuda dos colegas, a trilhar 
paulatinamente um caminho. Digo 
muitas vezes aos mais novos que 
não há que querer tudo para on-
tem. Às vezes, é quase um espírito 
de missão, sobretudo para quem 
está ligado a órgãos dirigentes e 
diretivos.
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Para Orlando Monteiro da Silva, 
bastonário da Ordem dos Médi-
FRV� 'HQWLVWDV� �20'��� ´D� LPSOH-
mentação do programa está a 
permitir salvar vidas e melhorar 
a qualidade de vida dos doentes. 
Quando há uma intervenção pre-
coce não só é possível curar o 

doente como garantir qualidade 
de vida. O número de biópsias 
positivas chegou aos 5%, o que 
está em linha com as estimativas 
para a prevalência do cancro oral 
na população portuguesa”.
O bastonário da OMD refere que 
“este ano espera-se que o núme-

CERCA DE 2.500 PESSOAS ABRANGIDAS EM 2014

PROJETO DE INTERVENÇÃO
PRECOCE DO CANCRO ORAL 
Entre março e dezembro do ano passado, 2.412 pessoas 
receberam um cheque de diagnóstico ao abrigo do Projeto de 
Intervenção Precoce do Cancro Oral (PIPCO). Na sequência 
destas consultas foram emitidos ainda 320 cheques biópsia, 
havendo 14 casos positivos.
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ro de pessoas abrangidos pelo 
cheque de diagnóstico suba para 
5 mil, mas para isso é preciso 
garantir que o programa está a 
funcionar em pleno, já que nes-
te primeiro ano registaram-se 
alguns problemas informáticos 
que condicionaram a sua aplica-
ção”.
O cancro oral é dos cancros com 
maior taxa de mortalidade em 
Portugal, essencialmente devi-
do à sua deteção tardia, porque 
quando tratado precocemente é 
possível curar os doentes.
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OMD INTEGRA CONSELHO CIENTÍFCO 

PROGRAMA 
DE PREVENÇÃO
E CONTROLO 
DE INFEÇÕES E DE 
RESISTÊNCIA AOS 
ANTIMICROBIANOS

A Ordem dos Médicos Dentistas 
�20'�� YDL� LQWHJUDU� R� &RQVHOKR�
&LHQWtÀFR� GR� 3URJUDPD� GH�
Prevenção e Controlo de Infeções e 
de Resistência aos Antimicrobianos 
�33&,5$��GD�'LUHomR�*HUDO�GD�6D~GH�
�'*6���HVWDQGR�UHSUHVHQWDGD�SHORV�
médicos dentistas Pedro Ferreira 
Trancoso e Tiago Pires Frazão, 
membros do Conselho Diretivo.
O convite da DGS surgiu na se-
quência da petição enviada pela 
OMD, em novembro de 2014 - mês 
que assinalou o Dia Europeu dos 
Antibióticos -, em que reclamava a 
necessidade de integração de um 
representante da medicina dentá-
ria no PPCIRA.
Os médicos dentistas são grandes 
prescritores de alguns grupos de 
antibióticos. Existem várias patolo-

O Prontuário Terapêutico, publicado pelo Infarmed 
- Autoridade Nacional do Medicamento e Produ-
tos de Saúde I.P., assume-se como um conjunto 
de orientações para a utilização terapêutica dos 
medicamentos e é um instrumento fundamental 
para a utilização racional dos medicamentos, no-
meadamente como apoio à prescrição.
&RQWpP�PRQRJUDÀDV�SDUD�RV�PHGLFDPHQWRV�FR-
mercializados em Portugal e disponíveis na far-
PiFLD� FRPXQLWiULD� �EHP� FRPR� GH� DOJXQV� TXH��
embora só disponíveis nos hospitais, se revestem 
de particular interesse para a comunidade, por os 
doentes com eles medicados continuarem o seu 
WUDWDPHQWR�QR�DPEXODWyULR��

O Prontuário Terapêutico deixou de ser editado 
em papel e passou a estar disponível nas seguin-
tes versões:

�� :HE� GHVNWRS� �ZZZ�LQIDUPHG�SW�SURQWX-
DULR�LQGH[�SKS�

�� :HE� PyYHO� �P�LQIDUPHG�SW�3URQWXDULR�
+RPH�DVS[�

,1)$50('�',6321,%,/,=$�
PRONTUÁRIO 
TERAPÊUTICO ONLINE

gias com indicação para tal, tendo 
inclusivamente a OMD participado 
na elaboração da norma da DGS 
sobre “Prescrição de Antibióticos 
em Patologia Dentária”.

Tiago Pires Frazão, membro do Conselho Diretivo da OMD

Pedro Ferreira Trancoso, 
membro do Conselho Diretivo da OMD
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Todos os médicos dentistas 
podem comparecer no evento, que 
está agendado para 27 de maio, no 
auditório Prof. Simões dos Santos, 

da Faculdade de Medicina Dentária 
de Lisboa. A Ordem dos Médicos 
'HQWLVWDV� �20'�� SDUWLFLSDUi� HP�
ambas as comemorações. Para 
o bastonário Orlando Monteiro 
da Silva, a OMD tem um “enorme 
orgulho” em associar-se “a esta 
KRPHQDJHP� GD� )0'8/� D� XP�
dos maiores vultos académicos 
no âmbito da estomatologia e 
medicina dentária”. “Pessoalmente 
sinto-me honrado pela colaboração 
institucional e pessoal com o 
professor Vasconcelos Tavares 
ao longo de mais de 15 anos”, 
acrescenta, considerando o 
emblemático médico “um grande 
DFDGpPLFR�� SURIHVVRU�� SURÀVVLRQDO�
e amigo da medicina dentária e 
dos médicos dentistas”.
António Vasconcelos Tavares 
notabilizou-se pelo seu percurso 
SURÀVVLRQDO� H� DFDGpPLFR��
reconhecido por todos os 
médicos dentistas, bem como 
pelo contributo que deu para 
o crescimento e prestígio da 
Faculdade de Medicina Dentária 
de Lisboa, enquanto diretor da 
LQVWLWXLomR� ������������� 0RWLYRV�
que levam o atual responsável 
da instituição, Luís Pires Lopes, a 
DÀUPDU� TXH� RV� HVIRUoRV� GR� IXWXUR�

professor jubilado permitem que 
“hoje a Faculdade de Medicina 
Dentária de Lisboa possa encarar 
o futuro com ânimo e muita 
esperança”. 
O seu papel no ensino e na 
IRUPDomR� GRV� SURÀVVLRQDLV� GH�
medicina dentária contribuiu 
para a melhoria da saúde oral em 
Portugal. Recentemente, António  
Vasconcelos Tavares exerceu 
funções de pró-reitor e vice-
UHLWRU� GD� 8QLYHUVLGDGH� GH� /LVERD�
������������� e� DXWRU� GH� GLYHUVRV�
artigos sobre medicina dentária, e 
respetiva história, que mereceram 
a publicação em revistas nacionais 
e internacionais de referência. 
1HVWH�VHQWLGR��D�)0'8/�FRQVLGHURX�
que para falar da medicina 
dentária portuguesa e da história 
da faculdade é inevitável referir o 
nome de Vasconcelos Tavares. Até 
SRUTXH� D� H[SHULrQFLD� FLHQWtÀFD� H�
curricular do corpo docente é uma 
das mais-valias da Faculdade de 
0HGLFLQD�'HQWiULD�GD�8QLYHUVLGDGH�
de Lisboa, que tem promovido a 
integração dos estudantes nas 
equipas e laboratórios afetos à 
SURGXomR�FLHQWtÀFD��
O programa da sessão de 
comemoração dos 40 anos da 
)0'8/� LQFOXL� D� LQWHUYHQomR� GH�
personalidades de renome, 
nomeadamente António Manuel da 
&UX]� 6HUUD�� UHLWRU� GD� 8QLYHUVLGDGH�
de Lisboa; Luís Pires Lopes, diretor 
da Faculdade de Medicina Dentária 
de Lisboa; César Mexia de Almeida, 
SURIHVVRU� IXQGDGRU� GD� )0'8/� H�
António Sampaio da Nóvoa, antigo 
UHLWRU�GD�8QLYHUVLGDGH�GH�/LVERD�

$1,9(56É5,2�'$�)$&8/'$'(�'(�
0(',&,1$�'(17É5,$�'(�/,6%2$

A ÚLTIMA AULA DO PROFESSOR 
VASCONCELOS TAVARES
O ano de 2015 tem um significado especial para a Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL). 
A instituição tem duplo motivo para comemorar. O jubilo do 
professor e médico estomatologista Vasconcelos Tavares - cujo 
trabalho tanto contribuiu para o avanço da medicina dentária -, 
coincide com o quadragésimo aniversário da criação daquela 
que é a primeira instituição pública de ensino de medicina 
dentária em Portugal.

António Vasconcelos Tavares



  ABRIL 2015 I omd I  35

de
o
nt

o
ló

gi
co

o
m

d

RESUMO DA ATIVIDADE DO 
CONSELHO DEONTOLÓGICO 
REFERENTE AO ANO DE 2014

aproveitando o momento para 
alertar para a importância das 
normas reguladoras da atividade e 
da conduta dos médicos dentistas 
QD� GLJQLÀFDomR� GD� FODVVH� H� GD�
SURÀVVmR��
Também a participação no curso 
de “Introdução à Prática Clínica”, 
a publicação de artigos de caráter 
ético-deontológico e a informação 
das suas atividades, tanto pelas 
eNews como pela Revista da OMD, 
contribuíram ativamente para o 
cabal esclarecimento dos colegas 
sobre a matéria deontológica.
No XXIII Congresso da OMD foi 
realizada uma sessão em que foi 
abordado o tema “Publicidade em 
Saúde”, com a pretensão de debater 
os limites éticos e deontológicos 
que devem nortear a atividade 
publicitária quando está em causa 
a saúde. O painel composto por 
uma representante da DECO, Ana 
Cristina Tapadinhas, do Instituto 
Português de Administração e 
Marketing, Ana Paula Cruz, dos 
médicos dentistas, João Braga, e 
do departamento jurídico da OMD, 
André Moz Caldas, abordou o papel 
que a publicidade tem assumido 
nos dias de hoje, quer no domínio 
da atividade económica, quer como 
instrumento privilegiado do fomento 
da concorrência, da promoção dos 
serviços prestados, do benefício 
para as empresas e respetivos 
clientes, e do seu rótulo de grande 
dinamizadora do mercado. Este 
painel pretendeu, em contraponto, 
analisar se a sua aplicação nos 
tempos atuais cumpre com as 
normas éticas e deontológicas da 

No que à Ação Pedagógica diz 
respeito, devo destacar e enaltecer 
as sessões de formação contínua 
GH�ÀP�GH�GLD�TXH�R�&''� UHDOL]RX�
em Évora, Funchal e Viseu.
Estas sessões, divididas em duas 
partes bem distintas, tiveram 
como propósito dar a conhecer 
aos colegas o trabalho que o 
CDD tem vindo a desenvolver. 
Assim, na primeira parte das 
sessões, foi exibido aos colegas 
quais as competências do CDD e 
o organigrama relativo às várias 
fases de tratamento e percurso 
de uma participação disciplinar. 
Na segunda parte, foram expostos 
casos reais, seguido de debate 
franco e aberto, levando a uma 
interatividade entre os palestrantes 
e os colegas presentes.
Como avaliação geral, e analisando 
as respostas aos questionários 
enviados pelos colegas que 
assistiram às sessões no ano 
GH� ������ SRVVR� DÀUPDU� TXH� R�
feedback dos colegas foi muito 
favorável. Posso destacar, a título 
de exemplo, que 98,25% do total 
dos participantes consideraram 
positivas as sessões do CDD, que 
�������GR�WRWDO�GRV�SDUWLFLSDQWHV�

consideraram mesmo Boa e Muito 
Boa, que 95,12% dos colegas 
responderam “sim” à questão 
“recomendariam o curso a um 
colega” e que 80% acha pertinente 
o trabalho desenvolvido durante o 
módulo. 
Quando é colocada a pergunta 
“como avalia a sua satisfação em 
relação aos resultados obtidos”, 
�������GRV� FROHJDV� UHVSRQGHUDP�
TXH� ÀFDUDP� VDWLVIHLWRV� FRP� RV�
objetivos atingidos pelo curso. O 
Quadro 1 ilustra bem esta questão.
Estes resultados, retirados dos 
inquéritos feitos às três sessões 
que o CDD realizou, deixam este 
grupo de colegas, que por hora 
desempenham estas funções no 
CDD, extremamente satisfeitos.
No âmbito ainda da atividade 
pedagógica do CDD, participei 
como presidente em sessões 
de esclarecimento aos alunos 
ÀQDOLVWDV�GH�0HGLFLQD�'HQWiULD�GDV�
Faculdades de Medicina Dentária 
GD� 8QLYHUVLGDGH� GH� /LVERD�� GR�
Instituto Superior Egas Moniz, da 
8QLYHUVLGDGH� )HUQDQGR� 3HVVRD��
do Instituto Superior de Ciências 
GD� 6D~GH� �� 1RUWH� �&(638�� H� GD�
8QLYHUVLGDGH� &DWyOLFD� 3RUWXJXHVD��

Luís Filipe Correia
Presidente do Conselho
Deontológico 
e de Disciplina

Numa breve síntese do trabalho desenvolvido em 2014 pelo 
Conselho Deontológico e de Disciplina (CDD), dividiria a sua 
atividade em 5 pontos:

ͻ� Ação Pedagógica
ͻ� Ação Deliberativa 
ͻ� Ação Consultiva
ͻ� Ação Disciplinar
ͻ� Atividade Institucional

...
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medicina dentária e concluiu-se 
que é muito importante controlar 
o seu conteúdo, de forma a poder 
respeitar os seus princípios gerais: 
D� OLFLWXGH�� D� LGHQWLÀFDELOLGDGH�� D�
veracidade, a transparência e o 
respeito pelos direitos dos doentes, 
designadamente no que diz respeito 
à liberdade de escolha, aos direitos 
de informação e de consentimento, 
porque o que está verdadeiramente 
em causa é a saúde dos doentes e 
a dignidade da classe.
&RPR� UHVXOWDGR� ÀQDO� GHVWH�SDLQHO��
penso que há legitimidade em 
DÀUPDU�TXH�R�DQR�GH������SRGHUi�
ser o ano gatilho para a alteração 
do paradigma vigente, pois são as 
próprias instâncias governamentais 
a reconhecer que a ausência de 
normas de regulação nesta matéria 
QmR� p� EHQpÀFD�� QHP� SDUD� RV�
GRHQWHV��QHP�SDUD�RV�SURÀVVLRQDLV�
de saúde, pois preparam-se para 
criar nova legislação adequada 
a prevenir e punir a utilização 
indevida da publicidade em saúde, 
especialmente aquela que vai no 
sentido do completo desrespeito 

do doente, por ser enganosa, e 
GD� GLJQLGDGH� SURÀVVLRQDO�� SRU�
ser desrespeitadora das normas 
deontológicas.
No âmbito da Ação Deliberativa 
GR� &''�� H� FRP� R� ÀP� GH� FODULÀFDU�
dúvidas ou induzir as boas 
práticas clínicas, foram criadas, 
revogadas e alteradas as seguintes 
deliberações:

- A deliberação nº 2 “Inibições 
decorrentes de punição de pro-
FHVVR� GLVFLSOLQDUµ� IRL� FODULÀFDGD�
no sentido de a mesma poder 
ser aplicada a quem for punido 
com pena de censura, de multa, 
de suspensão ou de expulsão.

- A deliberação nº 3 “Termo de 
prestação de serviços entre mé-
dicos dentistas e clínicas” foi 
atualizada quanto aos meios de 
comunicação que o diretor da clí-
nica passa a dispor para cumprir 
esta deliberação. Foi estipulado 
o período máximo nos termos 
do qual pode ser exigido ao di-
retor clínico o cumprimento da 

deliberação pelo médico dentis-
ta que abandona a clínica. Foi, 
DLQGD��FODULÀFDGR�R�VHQWLGR�GDGR�
ao termo “detentor” da clínica 
para efeitos desta deliberação, 
SUHWHQGHQGR� FRP� HOH� VLJQLÀFDU�
“diretor clínico”.

- Foi aprovada uma deliberação 
sobre a”Realização de exames 
UDGLRJUiÀFRV� QR� WUDWDPHQWR�
com implantes”, de forma a que 
os médicos dentistas, perante 
um tratamento de reabilitação 
com recurso a implantes, de-
verão realizar “os exames ima-
giológicos prévios e adequados 
à avaliação da disponibilidade 
óssea inicial da zona a intervir 
e condições prévias da inter-
venção médica a realizar” e, 
“de forma a possibilitar ao mé-
dico dentista a informação es-
sencial para a determinação de 
qualquer possível complicação, 
GHYHUmR� VHU� �WDPEpP�� UHDOL]D-
dos exames radiológicos após 
a colocação de um implante e 
após a colocação da prótese 

...

QUADRO 1
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sobre o implante.”
- Foi aprovada uma deliberação 
sobre “Suporte imagiológico pré 
e pós tratamento endodôntico”, 
seguindo as orientações pre-
conizadas internacionalmente 
pelas várias entidades interna-
cionais competentes na maté-
ria, sublinhando a necessidade 
de proceder à realização de 
exames imagiológicos iniciais e 
ÀQDLV�HP�WUDWDPHQWRV�GHQWiULRV�
no âmbito da Endodontia.

- A recomendação “Realização 
GH� HVWXGR� UDGLRJUiÀFRµ�� TXH�
estipula a necessidade de rea-
lização de exame imagiológico 
prévio à exodontia, passou a 
constar de deliberação.

- Foi aprovada uma informação 
sobre “Direção clínica” acerca 
dos deveres do diretor clínico de 
uma clínica dentária.

- Não podemos esquecer a im-
portância que as “Perguntas 
)UHTXHQWHV� �)$4�µ� GH� GHRQWROR-
gia e a facilidade que os colegas 

têm para encontrar a resposta a 
muitas das dúvidas que surgem 
nesta matéria. Isto obriga a uma  
constante atualização.

No quadro da Ação Consultiva, 
quero realçar o papel que o CDD 
desempenhou sobre os mais di-
versos assuntos, tais como na 
apresentação de contributos para 
os Estatutos da OMD e Código De-
ontológico e ainda aquando da dis-
cussão pública da Recomendação 
da ERS sobre Práticas Publicitárias 
de Prestadores de Cuidados de 
Saúde e dada a sugestão ao Con-
selho Diretivo da OMD para a perti-
nência da inclusão de um membro 
da OMD no Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida.Foi, 
também, solicitado ao CDD escla-
recimento sobre variadas situações 
resultantes do incumprimento da 
deliberação “Termo de contrato de 
prestação de serviços entre médico 
dentista e clínica”. 
Da mesma forma, o CDD forneceu 
esclarecimentos acerca de matéria 
ética e deontológica a várias 
entidades públicas, incluindo 

QUADRO 2

entidades judiciais. De sublinhar 
o papel do CDD na nomeação de 
médicos dentistas peritos sempre 
que solicitado pelos Tribunais, que 
em 2014 se cifrou em 7.
Na sua Ação Disciplinar, quero 
realçar que o CDD recebeu e 
analisou cerca de 353 reclamações, 
das quais 189 por alegada má 
SUiWLFD� SURÀVVLRQDO�� FXMDV� iUHDV�
mais visadas são a cirurgia, a 
prostodontia e a ortodontia. As 
UHVWDQWHV�����SDUWLFLSDo}HV�IRUDP�
relacionadas com outros aspetos 
WpFQLFR�SURÀVVLRQDLV�
Do total de participações analisadas 
resultou a instauração de cerca 
de 15 procedimentos cautelares 
e cerca de 57 novos processos 
disciplinares. 
No âmbito das diligências 
processuais de instrução, foram 
realizadas cerca de 18 diligências 
de inquirição de testemunhas.
Do universo total dos procedimentos 
disciplinares em curso, resultaram 
52 arquivamentos de processos 
disciplinares e 22 acórdãos de 
julgamento.
3RGHPRV��HQWmR��YHULÀFDU�(Quadro 2) ...

DO TOTAL DE 
PARTICIPAÇÕES 
ANALISADAS 
RESULTOU A 
INSTAURAÇÃO 
DE CERCA DE 15 
PROCEDIMENTOS 
CAUTELARES 
E CERCA DE 
57 NOVOS 
PROCESSOS 
DISCIPLINARES 

“

“
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que relativamente ao volume de 
análise de participações, depois de 
um pico no ano de 2013, retornou 
a valores semelhantes ao ano de 
2012. 
Este pico de participações do 
ano de 2013 foi naturalmente 
acompanhado pelo aumento 
do número de instauração de 
novos processos disciplinares, de 
despachos de arquivamentos e de 
despachos de acusação (Quadro 
3). É percetível, ainda, um aumento 
do número de relatórios e acórdãos 
ÀQDLV� QR� DQR� GH� ������ UHVXOWDQWH�

do maior número de processos em 
análise e, também, de uma melhor 
resposta do departamento jurídico 
da OMD.

Por último, não posso deixar 
passar a oportunidade de realçar 
o aumento exponencial de 
inquirições no âmbito do decurso 
dos processos disciplinares no ano 
de 2014 (Quadro 4).

Também no âmbito das suas 
competências, no que diz respeito 
à Ação Institucional, o presidente 

do CDD participou nas reuniões do 
CED em Atenas e Bruxelas e em 
reuniões com o bastonário da OMD, 
secretário-geral e departamento 
jurídico. O CDD reuniu durante o 
ano de 2014 por 13 vezes.
Termino com a consciência que as 
expectativas criadas no início do 
ano de 2014, no que respeita ao 
capítulo pedagógico e disciplinar, 
foram cumpridas. Este resultado 
foi fruto do empenho de todos os 
membros do CDD e dos elementos 
do departamento jurídico que 
connosco diariamente trabalham. 
Foram muitas horas dedicadas 
à causa, muito trabalho de casa, 
muitas horas de trabalho efetivo, 
dividido em reuniões, sessões de 
formação e contactos diretos com 
a classe.
Estamos conscientes, e cada vez 
mais preparados, para continuar 
a desempenhar as funções que 
os colegas nos incumbiram em 
dezembro de 2012.
Neste ano de 2015, onde se 
avizinham mudanças legislativas 
importantes com a introdução de 
nova legislação, não podemos 
deixar de o encarar com novas 
e particulares esperanças, 
especialmente: 
No capitulo disciplinar, encontram-
-se vários dossiers importantes 
para serem encerrados. 
Com a aprovação dos novos 
Estatutos da OMD, resultarão meios 
PDLV� HÀFD]HV� SDUD� GHVHPSHQKR�
das nossas funções. 
Mantemos uma grande esperança 
que o grupo interministerial que 
engloba a Saúde e a Economia, 
juntamente com todas as 
organizações estatais e das 
YiULDV� FODVVHV� SURÀVVLRQDLV� TXH�
atuam na saúde, sejam capazes 
GH� FULDU� OHJLVODomR� HÀFD]� SDUD�
balizar a divulgação da atividade 
em saúde, de forma a proteger os 
verdadeiros interesses dos doentes 
H�TXH�GLJQLÀTXH�RV�SURÀVVLRQDLV�GH�
saúde.   

QUADRO 3

QUADRO 4

...
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O Conselho Deontológico e de Disciplina, 
em conformidade com a deliberação sobre 

a publicidade das penas disciplinares, 
a qual estabelece a possibilidade de 
serem publicados os dados relativos 

às condenações proferidas no âmbito 
disciplinar, no que respeita à identificação 

dos médicos dentistas visados, número 
de processo disciplinar, artigos violados e 

sanção aplicada, divulga o quadro abaixo.

38%/,&$d®2�'(�3(1$6�',6&,3/,1$5(6�

QUADRO RESUMO
DAS CONDENAÇÕES PROFERIDAS

Nº DO PROCESSO NOMES 
DOS ARGUIDOS

CÉDULA 
PROFISSIONAL

NORMAS INFRINGIDAS (CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO, ESTATUTO 

E REGULAMENTO)

PENA APLICADA

Mónica Eira Ball ���� Censura

Ricardo Cardoso ���� Advertência

Mariana Athayde ���� Advertência

Mónica Moura 7550 Advertência

'LYXOJDomR�GD�DWLYLGDGH�SURÀVVLRQDO�GR�PpGLFR�
dentista - artigos 22º nº 1 e 25º do Código 

'HRQWROyJLFR�H�DOtQHDV�D���F��H�J��
do ponto 1.3 do artigo 1º do Regulamento 
GH�GLYXOJDomR�GD�DWLYLGDGH�SURÀVVLRQDO

33/2011
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&20,66®2�(8523(,$�38%/,&$

ESTUDO SOBRE CINCO
PROFISSÕES DA SAÚDE

O Council of European Dentists 
�&('���RUJDQL]DomR�TXH�UHSUHVHQWD�
340 mil médicos dentistas de 32 
associações dentárias europeias, 
integrou o consórcio que prepa-
rou o estudo, tendo como base 
a informação recebida dos seus 
membros, através de questionários 
online.
“Agradecemos aos membros do 
Grupo de Trabalho do CED para a 
Educação, sob a presidência de 
Constantine Oulis e Paulo Ribeiro 
de Melo, pelos contributos para o 
alinhamento do questionário e pe-

las recomendações políticas”, re-
gistou o CED.
O estudo foi aclamado pela Comis-
são Europeia como “único” pelo 
facto de ser o primeiro estudo a 
analisar em conjunto as cinco pro-
ÀVV}HV� GH� VD~GH� �PpGLFRV� GHQWLV-
tas, médicos, enfermeiros, partei-
UDV�H�IDUPDFrXWLFRV��
Para além de uma análise trans-
YHUVDO��R�HVWXGR�FRQWpP�R�SHUÀO�GH�
cada país, bem como recomenda-
ções para atividades futuras rela-
cionadas com o desenvolvimento 
SURÀVVLRQDO� FRQWtQXR� �'3&�� D� GLIH-

UHQWHV�QtYHLV��YHU�SiJLQDV����²����
GR�HVWXGR��
2�HVWXGR�IRL�DQDOLVDGR��DQWHV�GD�SX-
EOLFDomR��QD�~OWLPD�UHXQLmR�GR�*UX-
SR�GH�7UDEDOKR�GRV�3URÀVVLRQDLV�GH�
6D~GH�GD�8(�� UHDOL]DGR�HP����GH�
novembro de 2014, onde estive-
ram presentes, representantes dos 
ministérios de saúde de cada país 
membro.
No geral, estavam todos muito in-
teressados em continuar a analisar 
o DPC. Para este efeito, a Comis-
são Europeia pretende criar um 
subgrupo do referido grupo de tra-
balho que irá reunir nos próximos 
meses e que contará com a partici-
pação do CED.
Consulte o documento integral em 
www.omd.pt/noticias/2015/02/
HVWXGR�SURÀVVRHV�VDXGH�

A Comissão Europeia publicou recentemente um estudo 
relativo à revisão e mapeamento do desenvolvimento 
profissional contínuo e formação contínua para os 
profissionais de saúde na União Europeia. 
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A comitiva portuguesa, composta 
por Paulo Ribeiro de Melo, secretá-
rio-geral da OMD e Patrícia Manar-
te Monteiro, membro do Conselho 
Diretivo, participou na reunião da 
ERO e respetiva assembleia-geral, 
na qual foram aprovadas resolu-
ções relacionadas com o exercício 
GD�SURÀVVmR�H�TXH�VHUmR�WRUQDGDV�
públicas nos próximos meses. Pa-
trícia Manarte Monteiro integrou 
ainda o grupo de trabalho “Quali-
dade em Medicina Dentária”, en-
quanto Paulo Ribeiro de Melo este-
ve na reunião sectorial dos grupos 

de trabalho “Educação Contínua 
Médica” e “Relações entre os Mé-
dicos Dentistas e as Faculdades”.
A European Regional Organization 
tem como função a promoção da 
medicina dentária enquanto pro-
ÀVVmR�LQGHSHQGHQWH�H�EDVHDGD�QD�
liberdade de escolha entre pacien-
tes e médicos dentistas. Por outro 
lado, assume a missão de apoiar 
todos os membros na disponibi-
lização de melhores soluções de 
cuidados de saúde oral aos seus 
pacientes. A ERO é responsável por 
SUHVWDU�VXSRUWH�SURÀVVLRQDO�H�pWLFR�

QD�GHÀQLomR�GH�SROtWLFDV�GH�VD~GH�
de toda a Europa e dos respetivos 
países membros.
O encontro da Geórgia serviu para 
reunir os participantes de vários 
países numa ação de coopera-
ção e abordagem das questões 
transversais da medicina dentária: 
investigação, saúde pública, edu-
cação e prática clínica. À saída do 
encontro, Paulo Ribeiro de Melo 
referiu que “foram aprovadas re-
soluções importantes na defesa 
GD�SUiWLFD�OLEHUDO�GD�SURÀVVmR�H�QD�
LGHQWLÀFDomR�GDV�FRPSHWrQFLDV�GH�
FDGD�SURÀVVLRQDO�TXH�GHYH�LQWHJUDU�
a equipa de saúde oral, no contex-
to europeu”. 
A organização integra atualmente 
���SDtVHV�PHPEURV�H�p�UHVSRQVi-
vel por desenvolver políticas, rela-
tórios e resoluções para submis-
são à FDI World Dental Federation.

FDI WORLD DENTAL FEDERATION

OMD PARTICIPA NO CONGRESSO DA 
EUROPEAN REGIONAL ORGANIZATION
A Ordem dos Médicos Dentistas representou Portugal na 
recente reunião da European Regional Organization (ERO), 
que decorreu na Geórgia, de 24 a 25 de abril. A ERO é a 
entidade representante de todos os países europeus (incluindo 
os que não integram a União Europeia) na FDI World Dental 
Federation

Da esquerda para a direita: Patrícia Manarte Monteiro, membro do Conselho Diretivo, e Paulo Ribeiro de Melo, Secretário-geral da OMD
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CONSUMO DE AÇÚCAR
DEVE SER REDUZIDO

Esta posição foi recebida com sa-
tisfação pela comunidade médica 
dentária internacional. A Federa-
omR� 'HQWiULD� ,QWHUQDFLRQDO� �)',��
também aproveitou para, em res-
posta à consulta pública da OMS 
realizada em 2014, reiterar que 
as doenças orais são uma compo-
nente integral do peso global das 
doenças não transmissíveis.

“A saúde oral é um direito huma-
no fundamental e deve receber o 
devido reconhecimento na imple-
mentação do Plano de Ação para 
as Doenças Não Transmissíveis 
�FRQVXOWH� R� ´0DQXDO� GH� LQWHUYHQ-
ção para as doenças crónicas” 
GLVSRQtYHO�QR�VLWH�GD�20'���DVVLP�
como em planos futuros da OMS 
para o combate às doenças não 

transmissíveis”, lembrou a FDI.
De acordo com Francesco Branca, 
diretor do departamento “Nutri-
tion for Health and Development” 
da OMS, “há prova evidente que 
manter o consumo de açúcar em 
menos de 10% do consumo diário 
de energia reduz o risco de exces-
so de peso, obesidade e cáries 
dentárias. Implementar alterações 
às políticas que apoiem esta evi-
dência será fundamental para que 
os países possam efetivamente 
cumprir o compromisso de reduzir 
a carga das doenças não transmis-
síveis.
Consulte o comunicado da OMS: 
“WHO calls on countries to reduce 
sugars intake among adults and 
children”.

A nova orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
sobre açúcar, publicada a 4 de março, sob o título original 
“Sugars intake for adults and children” (pdf), recomenda que 
adultos e crianças reduzam o consumo diário de açúcares 
livres para menos de 10% do seu consumo diário de energia. 
Uma redução diária para 5% ou aproximadamente 25g 
(6 colheres de chá) proporcionaria benefícios de saúde 
acrescidos, defende a organização.
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UM PRÉMIO QUE PARTILHAMOS
COM MILHÕES DE CLIENTES AXA 

EM TODO O MUNDO.

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100. Fax 22 608 1136 
Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.670.805 Euros

AXA Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Edifício AXA, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 1953, 1058-801 Lisboa. Tel. 21 350 6100. Fax 21 350 6136 
Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

Pub. Data de atualização: janeiro de 2015. Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico. 

Siga-nos em:

O reconhecimento da marca como uma das 100 marcas mais valiosas do mercado.

dias úteis, das 8h30 às 19h00
217 943 026 | 226 081 526

http://dentistas.axa.pt 
medicos.dentistas@axa.pt

Linhas de Apoio exclusivas para Médicos Dentistas
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simply smarter.


