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Estimados (as) colegas,
$V� ��� RUGHQV� SURÀVVLRQDLV� UHSUHVHQWDGDV� QR�
&RQVHOKR�1DFLRQDO�GDV�2UGHQV�3URÀVVLRQDLV��&123��
foram recebidas em audiência pelo Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Neste encontro, realizado a 28 de abril, em que 
marcaram presença 13 bastonários, incluído 
o presidente do Conselho Geral do CNOP e a 
presidente da sua Comissão Executiva, foram 
apresentados cumprimentos institucionais.
Foi destacado o papel do CNOP como parceiro 
social e a necessidade de o aprofundar.
Todos os bastonários presentes tiveram a 
possibilidade de apresentar ao Presidente da 
República um relato sobre a política de formação 
GH� UHFXUVRV� KXPDQRV� QDV� UHVSHWLYDV� SURÀVV}HV�
TXDOLÀFDGDV�H�R�VHX�LPSDFWR�QD�HPSUHJDELOLGDGH�
Pela parte da Ordem dos Médicos Dentistas, tive 
oportunidade de partilhar a realidade da saúde oral 
em Portugal, em particular:

Ȉ� D� GHPRJUDÀD� GD� SURÀVVmR� HP� 3RUWXJDO� H� D�
vertente emigratória; 

Ȉ� a exclusão de uma grande parte da população 
do acesso à saúde oral, particularmente por 
UD]}HV�HFRQyPLFDV�

Ȉ� a necessidade de as políticas de saúde 
promoverem a correção progressiva desta 
situação;

Ȉ� D� IDOWD� GH� SODQLÀFDomR� QD� IRUPDomR� GH�
médicos dentistas no pré-grado e pós-grado;

Ȉ� a pertinência da implementação de 
mecanismos nos  países de língua portuguesa, 
particularmente Angola e Moçambique, 
de reconhecimento mútuo para efeitos de 
H[HUFtFLR�SURÀVVLRQDO�

Ȉ� a necessidade de  reconhecimento do 
VXEHPSUHJR� �TXH� QmR� GHVHPSUHJR��� TXH�
fustiga como sabemos muitos médicos 
dentistas, como mecanismo adequado para 
DYDOLDomR�GD�HPSUHJDELOLGDGH�QDV�SURÀVV}HV�

TODOS OS BASTONÁRIOS 
PRESENTES TIVERAM AINDA 
A OPORTUNIDADE DE APRE-
SENTAR AO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA UM RELATO SOBRE 
A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS NAS RES-
PETIVAS PROFISSÕES 

QUALIFICADAS E O SEU 
IMPACTO NA EMPREGABILIDADE

“

“

3UHVLGHQWH�GD�5HS~EOLFD�DWHQWR�jV�SURÀVV}HV�TXDOLÀFDGDV�
UHSUHVHQWDGDV�SHODV�RUGHQV�SURÀVVLRQDLV
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O bastonário
Orlando Monteiro da Silva

liberais autónomas e da implementação 
de mecanismos tendentes a reconhecer e 
mitigar o fenómeno.

Por sua vez, o Presidente da República partilhou  
a sua visão detalhada sobre a atualidade política 
nacional e internacional.
Devo transmitir-vos, colegas, que foi um momento 
extraordinariamente útil.
O Presidente transmitiu uma mensagem de 
otimismo, de esperança, mas igualmente de 
realismo e de alguma apreensão face aos 
desenvolvimentos da conjuntura internacional em 
YiULDV�UHJL}HV�GR�JORER�H�WDPEpP�D�QtYHO�QDFLRQDO��
onde, como muito bem sabemos, a conjuntura 
HFRQyPLFD� H� ÀQDQFHLUD� WHP� FRQGLFLRQDGR� QRV�
últimos anos Portugal a variadíssimos níveis.
A análise do Presidente, a muitos dos presentes, 
não surpreendeu. Impressionou, isso sim, pelo 
detalhe da descrição, pela lucidez e sequência da 
exposição e pelo facto de partir de alguém tão bem 
informado, tão bem preparado, tão interessado 
como o professor Marcelo Rebelo de Sousa.
5HFRQKHFHX� R� 3UHVLGHQWH�� DLQGD� QR� ÀQDO�� D�
importância fundamental dos cerca de 320 mil 
SURÀVVLRQDLV�UHSUHVHQWDGRV�SHODV�2UGHQV�GR�&123�
para Portugal e o papel que os seus dirigentes 
têm revelado, de informação, denúncia e alerta 
públicos relativamente ao exercício das respetivas 
SURÀVV}HV��SDSHO�HVVH�TXH�FRQVLGHURX�IXQGDPHQWDO�
Tão importante quanto se revela a postura 
LQVWLWXFLRQDO� GH� XPD� 2UGHP� 3URÀVVLRQDO��
o Presidente da República enalteceu o 
modus operandi que este CNOP tem sabido 
liderar,  nunca esquecendo os assuntos 
fundamentais de alerta necessários aos 
governos, mas no timbre certo, para uma ação 

consequente. 
Realçou o papel das Ordens, demonstrando 
D� LPSRUWkQFLD� GRV� UHVSHWLYRV� SURÀVVLRQDLV��
DOWDPHQWH�TXDOLÀFDGRV��QD�HFRQRPLD�H�QR�SUHVWtJLR�
de Portugal.
Fez notar que as Ordens se têm sabido situar e 
DÀUPDU� QXP� HVSDoR� GH� FUHGLELOLGDGH�� GH� GHIHVD�
GDV� SURÀVV}HV�� GRV� VHXV� UHSUHVHQWDGRV�� VHQGR�
fundamentais no espaço regulatório português. 
Salientou de igual forma que, de outro modo, esse 
HVSDoR� LQWHUYHQWLYR� VHULD� RFXSDGR� SRU� SXOV}HV�
demagógicas e populistas, o que lesaria o interesse 
GD�VRFLHGDGH�H�GRV�SURÀVVLRQDLV�
A duração da audiência foi de cerca de duas horas 
e meia. 

Temos Presidente.

O presidente do CNOP e bastonário da Ordem dos Médicos 
Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, ofereceu, em nome do 
CNOP, ao Presidente da República, uma caixa com os pins de 
FDGD�XPD�GDV�RUGHQV�SURÀVVLRQDLV�
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A ORDEM 
DOS MÉDICOS 

DENTISTAS TEM 
DESENVOLVIDO, 
AO LONGO DOS 

ANOS, AÇÕES 
NO ÂMBITO DA 

REGULAÇÃO 
DA COMISSÃO 

EUROPEIA 
SOBRE A 

ATIVIDADE 
DA MEDICINA 

DENTÁRIA, 
ATRAVÉS DE UMA 

PARTICIPAÇÃO 
ATIVA NO 

COUNCIL OF 

EUROPEAN 

DENTISTS
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aconteceu...

DO UNIVER-
SO DE 12.140 
PROFISSIONAIS 
INSCRITOS NA 
ORDEM DOS 
FARMACÊU-
TICOS, 2.016 
EXERCERAM 
O DIREITO DE 
VOTO, TENDO-
-SE REGISTADO 
170 VOTOS NÃO 
EXPRESSOS 
(8,43%)

“

“

GRUPO DE REVISÃO 
DO CÓDIGO DE ÉTICA 
LUÍS FILIPE CORREIA 
INTEGRA TASK FORCE 
DO CED
O médico dentista Luís Filipe Correia, presiden-
te do Conselho Deontológico e de Disciplina da 
OMD desde 2013, foi recentemente nomeado 
para a Task Force Ethics do Council of Europe-
an Dentists �&('���TXH�VH�HQFRQWUD�DWXDOPHQWH�
a preparar a revisão do Código de Ética do CED.
O primeiro Código de Ética do CED foi criado em 
1965, tendo sido sucessivamente revisto em 
1965, 1982, 1998, 2002 e 2007.
Atualmente, o código está a ser atualizado ten-
GR�HP�FRQWD�DV�DOWHUDo}HV�RFRUULGDV�QRV�FyGL-
gos de ética nacionais desde a última revisão e 
da nova regulamentação de proteção de dados 
pessoais recentemente acordada na União Eu-
URSHLD��QRYDV�GLVSRVLo}HV�TXH�GHYHUmR�VHU�DSOL-
cadas a partir do início 2018.
A Ordem dos Médicos Dentistas tem desenvol-
YLGR�� DR� ORQJR�GRV� DQRV�� Do}HV�QR� kPELWR� GD�
regulação da Comissão Europeia sobre a ati-
vidade da medicina dentária, através de uma 
participação ativa no Council of European Den-
tists.

“

“

FARMACÊUTICOS 
E ENFERMEIROS 
ELEGERAM NOVAS 
BASTONÁRIAS 
Ana Paula Martins é a nova bastonária 
da Ordem dos Farmacêuticos, suceden-
do a Carlos Maurício Barbosa, após ter 
YHQFLGR�DV�HOHLo}HV�SDUD�R�WULpQLR������
2018. A votação presencial decorreu a 6 
GH�IHYHUHLUR��UHJLVWDQGR�VH�XPD�DÁXrQFLD�
jV�XUQDV�GH���������$�~QLFD� OLVWD� �OLVWD�
$��FDQGLGDWD�DRV�yUJmRV�QDFLRQDLV�� OLGH-
rada pela professora da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa, foi 
D�YHQFHGRUD�FRP�������YRWRV��������SRU�
FRUUHLR�H�����SUHVHQFLDLV���
'R� XQLYHUVR� GH� ������� SURÀVVLRQDLV�
inscritos na Ordem dos Farmacêuticos, 
2.016 exerceram o direito de voto, tendo-
-se registado 170 votos não expressos 
���������
Ana Paula Martins e os restantes órgãos 
nacionais tomaram posse a 17 de feve-
reiro, no Auditório da Faculdade de Far-
mácia da Universidade de Lisboa. 
Também na Ordem dos Enfermeiros re-
gistaram-se mudanças, com Ana Rita Ca-
vaco a suceder a Germano Couto. A en-
fermeira, que foi adjunta do secretário de 
Estado da Saúde no XV Governo Consti-
tucional, apresentou-se a sufrágio com a 
lista E “Uma Ordem com os enfermeiros”. 
Foi eleita a 5 de janeiro com 53,77% dos 
YRWRV����������YHQFHQGR�D�OLVWD�DGYHUVi-
ria, a lista C, que obteve 43,85%. O pro-
cesso eleitoral registou uma abstenção 
de 87,65%. A Ordem dos Enfermeiros 
tem 67.916 inscritos. Ana Rita Cavaco to-
mou posse a 30 de janeiro, na Reitoria da 
Universidade Nova de Lisboa.
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REVISOR OFICIAL 
DE CONTAS INTEGRA 
CONSELHO 
FISCAL DA OMD
O Conselho Diretivo designou, no 
passado dia 13 de fevereiro, o Re-
YLVRU� 2ÀFLDO� GH� &RQWDV� /XtV� 3LQKHLUR�
Torres, para integração do Conselho 
Fiscal da Ordem dos Médicos Dentis-
tas, em cumprimento do disposto no 
n.º3 do artigo 61 do Estatuto, da lei n.º 
124/2015 de 2 de setembro terceira 
alteração ao estatuto da Ordem dos 
Médicos Dentistas, conformando-o 
com a lei n.º 2/2013, de 10 de janei-
ro que estabelece o regime jurídico de 
criação, organização e funcionamento 
GDV� DVVRFLDo}HV� S~EOLFDV� SURÀVVLR-
nais.

É UMA HONRA 
ASSUMIR 
NOVAMENTE A 
PRESIDÊNCIA 
DA COMISSÃO 
CIENTÍFICA 
DA OMD E DO 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO 
CONTÍNUA 
E, ASSIM, 
CONTINUAR 
A DAR O MEU 
CONTRIBUTO 
À OMD. É 
UM VOTO DE 
CONFIANÇA NO 
SENTIDO DE DAR 
CONTINUIDADE 
AO TRABALHO 
DESENVOLVIDO 
ATÉ AQUI

O CONSELHO 
DIRETIVO 

DESIGNOU 
O REVISOR 
OFICIAL DE 

CONTAS LUÍS 
PINHEIRO 

TORRES, PARA 
INTEGRAÇÃO 

DO CONSELHO 
FISCAL DA 

ORDEM DOS 
MÉDICOS 

DENTISTAS

“

“
“

“

NOVAS EQUIPAS
COMISSÃO CIENTÍFICA
E CENTRO DE FORMAÇÃO 
CONTÍNUA 
O Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas nomeou as 
QRYDV�HTXLSDV�TXH�FRPS}HP�D�&RPLVVmR�&LHQWtÀFD�H�R�&HQWUR�GH�
Formação Contínua, na reunião que decorreu em fevereiro.
Ricardo Faria e Almeida, membro do Conselho Diretivo, mantém-
-se na liderança dos dois órgãos não estatutários da Ordem dos 
Médicos Dentistas. “É uma honra assumir novamente a presi-
GrQFLD�GD�&RPLVVmR�&LHQWtÀFD�GD�20'�H�GR�&HQWUR�GH�)RUPDomR�
Contínua e, assim, continuar a dar o meu contributo à OMD. É 
XP�YRWR�GH�FRQÀDQoD�QR�VHQWLGR�GH�GDU�FRQWLQXLGDGH�DR�WUDEDOKR�
GHVHQYROYLGR�DWp�DTXLµ��DÀUPD�R�PpGLFR�GHQWLVWD�
3DUD�R�&HQWUR�GH�)RUPDomR�&RQWtQXD��&)&���RV�GHVDÀRV�SDUD�HVWH�
novo mandato passam por dar continuidade aos projetos desen-
volvidos até aqui, investindo ainda mais na descentralização dos 
cursos e na sua gratuitidade. Pretende-se, de igual forma, dina-
mizar a formação online, mantendo sempre o objetivo do CFC ser 
autossustentável. Acresce, também, a necessidade de colocar 
em prática as diretrizes do novo Estatuto relativas ao número de 
horas de formação obrigatória.
$�HTXLSD�GD�&RPLVVmR�&LHQWtÀFD�HVWi�D�WUDEDOKDU�QR�FRQJUHVVR�
GHVWH�DQR�H�GH�������8P�GRV�GHVDÀRV�D�FRQFUHWL]DU�SDUD�D�HGL-
ção de 2016 será a introdução de um modelo inovador de dis-
FXVVmR�GRV�WHPDV�FLHQWtÀFRV��DVVLP�FRPR�R�DXPHQWR�GR�Q~PHUR�
de cursos hands-on.

&RPSRVLomR�GD�&RPLVVmR�&LHQWtÀFD�
Presidente: Ricardo Faria e Almeida
Membros: Cassiano Scapini; Cristina Trigo 
Cabral; Francisco Fernandes do Vale; João 
Desport; João Paulo Tondela; J. João Men-
des; Luís Pedro Ferreira; Paulo Durão Mau-
rício; Paulo Miller; Pedro Ferreira Trancoso; 
Pedro Pires; Pedro Sousa Gomes; Sandra 
*DYLQKD��6RÀD�$UDQWHV�H�2OLYHLUD�H�6XVDQD�
Noronha.

Composição do Centro 
de Formação Contínua
Presidente Ricardo Faria e Almeida
9LFH�SUHVLGHQWH��6RÀD�$UDQWHV�H�2OLYHLUD
Membros: Filomena G. Salazar, Inês Guerra 
Pereira, Jaime Alberich Mota e Patrícia Ma-
QDUWH�0RQWHLUR��1RUWH���$QDEHOD�3DXOR��(XQL-
FH�9LUJtQLD�&DUULOKR�H�/XtV�9LGDO��&HQWUR���$QD�
Filipa Chasqueira, Heloísa Alves Proença, 
-RmR�'LDV�H� -RVp�5RVD� �6XO��� 3HGUR�1XQHV�
3LQWR��$oRUHV��H�$OH[DQGUD�$EUHX��0DGHLUD��
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UNIVERSIDADE DE LISBOA 
ATRIBUI TÍTULO
VASCONCELOS 
TAVARES 
PROFESSOR EMÉRITO
António Vasconcelos Tavares vai receber do 
reitor da Universidade de Lisboa, António 
Cruz Serra, o título de Professor Emérito, 
numa cerimónia que se realiza no próximo 
dia 19 de maio, pelas 12h30, no auditório 
3URI��6LP}HV�GRV�6DQWRV�GD�)DFXOGDGH�GH�
Medicina Dentária da Universidade de Lis-
ERD��)0'8/��
O título de Professor Emérito da Universida-
GH�GH�/LVERD�p�DWULEXtGR��HP�VLWXDo}HV�H[-
cecionais, aos professores catedráticos ou 
associados, jubilados ou aposentados, em 
reconhecimento do mérito académico e da 
UHOHYkQFLD�GD�DWLYLGDGH�FLHQWtÀFD�
A atribuição desta distinção a António Vas-
concelos Tavares foi proposta pelo Conselho 
&LHQWtÀFR�GD�)DFXOGDGH�GH�0HGLFLQD�'HQWi-
ria da Universidade de Lisboa, em outubro 
de 2015, atendendo à sua notoriedade na-
cional e internacional, ao contributo muito 
relevante que deu para o desenvolvimento 
e prestígio da Faculdade de Medicina Den-
tária e da Universidade de Lisboa, e ao in-
teresse institucional de continuar a contar 
com a sua valiosa colaboração.
Poderá consultar a proposta fundamenta-
da para atribuição do título de “Professor 
Emérito” ao professor António Vasconcelos 
Tavares na página eletrónica da OMD em: 
www.omd.pt/noticias/2016/04/professor-
-vasconcelos-tavares.
A Revista da Ordem dos Médicos Dentistas 

publicou, na edição 
nº 26, de julho de 
2015, uma extensa 
entrevista com o 
professor Vascon-
celos Tavares, rea-
lizada aquando da 
sua jubilação, a 27 
de maio. 

O TÍTULO DE 
PROFESSOR 
EMÉRITO DA 
UNIVERSIDA-
DE DE LISBOA 
É ATRIBUÍDO, 
EM SITUAÇÕES 
EXCECIONAIS, 
AOS PROFES-
SORES CATE-
DRÁTICOS OU 
ASSOCIADOS, 
JUBILADOS OU 
APOSENTADOS, 
EM RECONHE-
CIMENTO DO 
MÉRITO 
ACADÉMICO E 
DA RELEVÂNCIA 
DA ATIVIDADE 
CIENTÍFICA

“

“

O PROGRAMA 
CIENTÍFICO FOI 

IDEALIZADO 
DE MODO A 

SATISFAZER AS 
NECESSIDADES 

FORMATIVAS 
DOS MÉDICOS 

DENTISTAS, 
MANTENDO O 
SEU CARÁTER 

GENERALISTA E 
MULTIDISCIPLI-

NAR

“

“
JANTAR DE COMEMORAÇÃO A NÃO PERDER
25 ANOS DE CONGRESSOS
CELEBRAM 25 ANOS 
DE ESTÓRIAS
No ano em que se celebram os 25 anos do Congresso da Ordem 
GRV�0pGLFRV�'HQWLVWDV��20'���HVWDPRV�GH�UHJUHVVR�j�([SRQRU��QR�
Porto, nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2016 para mais um 
evento único que supere todas as expectativas.
2�SURJUDPD�FLHQWtÀFR�IRL�LGHDOL]DGR�GH�PRGR�D�VDWLVID]HU�DV�QHFHV-
sidades formativas dos médicos dentistas, mantendo o seu cará-
ter generalista e multidisciplinar. Para isso, garantimos a presença 
de oradores de renome internacional, portugueses e estrangeiros, 
que seguramente vão fazer deste congresso um êxito a nível cien-
WtÀFR��1HVWD�HGLomR��WDO�FRPR�QDV�DQWHULRUHV��VHUmR�GHEDWLGRV�WH-
mas diretamente relacionados com a prática diária da medicina 
dentária. Manter-se-á a aposta nos novos modelos de discussão, 
nomeadamente nos fóruns pluridisciplinares, e na organização 
de cursos hands-on. A Expo-Dentária terá, este ano, a maior área 
de exposição de sempre, contando com a presença das principais 
marcas do setor, sinal evidente do seu sucesso. 
No âmbito da celebração da 25ª edição do Congresso da OMD, 
a componente social, de convívio e confraternização, ganha ainda 
mais relevo. Entre as diversas iniciativas que estão a ser prepara-
GDV��GHVWDFDPRV�D�UHDOL]DomR�GH�XP�MDQWDU��GLD������TXH�DQWHFH-
GHUi�D�IHVWD�RÀFLDO�GR�FRQJUHVVR��SDUD�WRGRV�RV�PpGLFRV�GHQWLVWDV�
H� FRQJUHVVLVWDV�GH� WRGDV�DV�FDWHJRULDV�SURÀVVLRQDLV��8P�HYHQWR�
nunca antes realizado, a não perder!
Também para assinalar a efeméride e promover o grande encon-
tro da medicina dentária portuguesa, a Comissão Organizadora 
do Congresso abre o livro de memórias nas várias plataformas da 
OMD. Todas as quintas-feiras, no Facebook, serão divulgadas algu-
mas “estórias” dos congressos APMD e OMD, cujo conteúdo será 
disponibilizado na íntegra no site da OMD e replicado na eNews.
A rubrica semanal “25 Anos de Congressos, 25 Anos de Estórias”, 
inspirada nos pontos altos de cada congresso que merecem ser 
recordados, vai reviver os momentos mais marcantes e as imagens 
que retratam a evolução e crescimento que transformaram o con-
gresso numa referência nacional e internacional.
Estas e outras memórias podem ser acompanhadas e partilhadas, 
em www.facebook.com/omdpt/ e em www.omd.pt. Siga também o 
evento XXV Congresso da OMD no Facebook.
Inscreva-se online, em www.omd.pt/congresso/2016/inscricao, 
até 18 de julho e usufrua de descontos substanciais.

vai acontecer...
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O Programa Nacional de Reformas do 
Governo, aprovado em Conselho de 

Ministros e que será entregue em Bruxelas, 
confirma investimento em projeto-piloto 

para inclusão da medicina dentária no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS).  

PLANO NACIONAL DE REFORMAS DO GOVERNO PREVÊ

MEDICINA DENTÁRIA
EM 91 CENTROS DE SAÚDE

“Expansão e melhoria da capacida-
de da rede de cuidados de saúde 
primários”, nomeadamente “am-
pliar e melhorar a cobertura do SNS 
na área da saúde oral”, enquanto 
pilar de coesão e igualdade, é uma 
das medidas previstas no Programa 
Nacional de Reformas do Gover-
no. Apresentado em abril, o plano 

adianta que 91 centros de saúde 
vão ter consultas de medicina den-
tária destinadas, numa primeira 
fase, a grupos desprotegidos, como 
utentes de baixa condição económi-
ca e portadores de doenças cróni-
cas. 
A inclusão de médicos dentistas 
nas unidades de saúde primárias 

    EXPERIÊNCIAS-PILOTO
               EM 2016
          

                           11 
          CENTROS SAÚDE EM
      LISBOA       E VALE DO  TEJO
 

       2
          CENTROS SAÚDE NO
       ALENTEJO
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decorrerá através do projeto-piloto, 
anunciado pelo secretário de Esta-
GR�$GMXQWR�H�GD�6D~GH�QR�ÀQDO�GH�
2015. Já este ano, a 22 de mar-
ço, Fernando Araújo adiantou que, 
QXPD�IDVH�LQLFLDO��DV�UHJL}HV�DIHWDV�
a estas experiências-piloto serão 
Lisboa e Vale do Tejo, em 11 cen-
tros de saúde, e Alentejo, em dois 
centros de saúde. «Os dentistas e 
os assistentes de medicina dentá-
ria irão estar nos centros de saúde 
e os utentes vão poder ser orien-
tados», pelos seus médicos de fa-
PtOLD�� ©SDUD� HVWHV� SURÀVVLRQDLV�� GH�
modo a termos uma resposta com 
TXDOLGDGH�HP�VD~GH�RUDOª��DÀUPRX�
o secretário de Estado.

O governante referiu que o objetivo 
p�TXH��DWp�ÀQDO�GR�SULPHLUR�VHPHV-
tre deste ano, o projeto-piloto possa 
arrancar, seguindo-se, «durante um 
ano», a monitorização e avaliação 
para a experiência ser, depois, alar-
gada a outras zonas do país.
A OMD tem adotado, desde a pri-
meira hora, uma visão integrada 
de promoção de elevados níveis de 
saúde oral para a população, consi-
derando importante o contacto com 
RXWURV� JUXSRV� SURÀVVLRQDLV�� FRPR�
médicos de família, médicos esto-
matologistas, higienistas orais, as-
sistentes dentários, nutricionistas 
e outros. “Esta é uma das nossas 
SUHRFXSDo}HVµ��DÀDQoD�R�EDVWRQi-

    EXPERIÊNCIAS-PILOTO
               EM 2016
          

                           11 
          CENTROS SAÚDE EM
      LISBOA       E VALE DO  TEJO
 

       2
          CENTROS SAÚDE NO
       ALENTEJO

NO PLANO DA MEDICINA DENTÁRIA, 
A ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS 

CONSIDERA FUNDAMENTAL “QUE 
ESTE PROJETO, NO ÂMBITO DOS 

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS, 
SEJA EXCLUSIVAMENTE DIRIGIDO 

A MÉDICOS DENTISTAS”

“

“
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rio Orlando Monteiro da Silva, que 
recorda que “há muito que denun-
ciamos a ausência de cuidados de 
saúde oral no Serviço Nacional de 
6D~GH��616�µ��
“Um processo com esta relevância, 
após quase 40 anos de debate, 
não pode, no entanto, ser imple-
mentado de forma precipitada, 
sob pena de o afetarmos negati-
vamente de forma irreversível. Um 
projeto-piloto irá enquadrar esta 
integração”, prossegue. Contudo, 
alerta que é necessário “dotar os 
centros de saúde, ainda que sejam 
poucos de início, com cuidados de 
TXDOLGDGH��LQVWDODo}HV��HTXLSDPHQ-
WRV�H�DVVLVWHQWHV�GHQWiULRV��(QÀP��
tudo o que é necessário para uma 

consulta de medicina dentária de 
qualidade será, sem dúvida, uma 
medida fundamental. Com médi-
cos dentistas e que esses médicos 
dentistas tenham um estatuto den-
tro do Serviço Nacional de Saúde”, 
esclarece o bastonário. Por outro 
lado, Orlando Monteiro da Silva 
mostra-se satisfeito com a conti-
nuação do Programa Nacional de 
Promoção da Saúde Oral, conhe-
cido como “cheque-dentista”, um 
“programa com resultados efetivos 
muito positivos, sobretudo entre as 
crianças, e que tem permitido col-
matar as necessidades de alguns 
JUXSRV�HVSHFtÀFRV��QRPHDGDPHQWH�
SRSXODo}HV�PDLV�FDUHQFLDGDV��PDV�
que é necessário alargar para dar 
resposta a toda a população”. 
Na apresentação do projeto-piloto, 
HP�GHFODUDo}HV� j� LPSUHQVD�� R� VH-
cretário de Estado Adjunto e da 
6D~GH�� )HUQDQGR� $UD~MR�� DÀUPRX�
que “apesar do programa cheque-
-dentista que temos tido ao longo 
destes últimos oito anos e para 
além de toda a política na área da 
prevenção e na promoção da saúde 
oral, continuamos a ter uma área 
de fragilidade, no sentido do acesso 
a cuidados de saúde oral”. 
A OMD está sintonizada com o Go-
verno em vários aspetos, nomeada-
mente:
ͻ� A importância da manutenção 

do atual PNPSO, “cheque-
-dentista”, eixo fundamental 
na parceria estabelecida des-
de 2007, entre médicos den-
tistas e o SNS, para os grupos 
populacionais abrangidos;

ͻ� A OMD colaborará institucio-
nalmente nos procedimen-
tos decorrentes da decisão 
do Governo de começar um 
projeto-piloto, com a duração 
de um ano, a aplicar na Re-
gião de Lisboa e Vale do Tejo 
e no Alentejo, em 13 centros 
de saúde selecionados para 
o efeito, após a realização de 
vistorias efetuadas pela DGS e 

ORLANDO MONTEIRO 
DA SILVA MOSTRA-
-SE SATISFEITO COM 
A CONTINUAÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL 
DE SAÚDE ORAL, 
CONHECIDO COMO 
“CHEQUE-DENTISTA”, 
UM “PROGRAMA COM 
RESULTADOS EFETIVOS 
MUITO POSITIVOS, 
SOBRETUDO ENTRE AS 
CRIANÇAS, E QUE TEM 
PERMITIDO COLMATAR 
AS NECESSIDADES 
DE ALGUNS GRUPOS 
ESPECÍFICOS, 
NOMEADAMENTE 
POPULAÇÕES MAIS 
CARENCIADAS, MAS QUE 
É NECESSÁRIO ALARGAR 
PARA DAR RESPOSTA A 
TODA A POPULAÇÃO”

“

“
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por um grupo de médicos den-
tistas mandatados pela OMD;

ͻ� Salvaguardando a situação 
GRV� �FHUFD� GH� ���� PpGLFRV�
dentistas, que se encontram 
a exercer em diversos cen-
tros de saúde no Continente, 
e garantindo que os médicos 
dentistas adicionais a contra-
tualizar serão selecionados 
através de um concurso pú-
blico;

ͻ� O rigor e o respeito por prin-
cípios éticos gerais consegui-
dos pela prática privada que 
permitem oferecer os mais 
HOHYDGRV�SDGU}HV�GH�TXDOLGD-
de aos seus utentes serão os 
mesmos a disponibilizar aos 
utentes do SNS;

ͻ� O projeto-piloto é limitado a 
cuidados básicos de saúde a 
SUHVWDU�jV�SRSXODo}HV�DEUDQ-
gidas e apenas a estas;

ͻ� A prioridade será dada aos 
XWHQWHV�FRP�LQVXÀFLrQFLD�HFR-
nómica e portadores de pa-
tologias crónicas associadas, 
nomeadamente doentes on-
cológicos, com diabetes, pa-
tologia cardiovascular, trans-

plantados ou com imunidade 
comprometida.

Estas premissas são, segundo a 
OMD, essenciais para “dotar Por-
tugal de um sistema de saúde ver-
dadeiramente universal e integral, 
DFROKHQGR� QDV� VXDV� LQVWDODo}HV�
de forma programada e adequada 
para médicos dentistas, cumprin-
GR� DV� UHFRPHQGDo}HV� H�PHOKRUHV�
práticas internacionais a este res-
peito”. 
No plano da medicina dentária, a 
Ordem dos Médicos Dentistas con-
sidera fundamental “que este proje-
to, no âmbito dos cuidados de saú-
de primários, seja exclusivamente 
dirigido a médicos dentistas”. 
O Programa Nacional de Reformas, 
no âmbito da sua aposta na me-
lhoria da cobertura do SNS, pre-
vê ainda rastreios oftalmológicos 
gratuitos em 28 agrupamentos de 
centros de saúde e a contratação 
de 500 médicos de família aposen-
tados. Estas medidas, juntamente 
com a inserção de médicos den-
tistas em quase um quarto do total 
de centros de saúde, implicam uma 
GHVSHVD�GH� FHUFD�GH�����PLOK}HV�
de euros. 

GRUPO DE TRABALHO DA OMD 
ACOMPANHA IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROJETO-PILOTO
A Ordem dos Médicos Dentistas 
constituiu um grupo de trabalho para 
acompanhar a implementação do 
projeto-piloto, sob a égide do Conselho 
Diretivo, que reuniu, a 8 de março, na 
delegação da OMD, em Lisboa, com os 
13 médicos dentistas que se encontram 
atualmente a exercer nos centros de saúde 
da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo. 

'XUDQWH�R�HQFRQWUR��IRL�SRVVtYHO�WURFDU�LPSUHVV}HV�
FRP�HVWHV�SURÀVVLRQDLV�VREUH�GLYHUVDV�TXHVW}HV��
FRPR�R�UHVSHWLYR�HQTXDGUDPHQWR�SURÀVVLRQDO��DV�
FRQGLo}HV�GH�WUDEDOKR�QRV�FHQWURV�GH�VD~GH��R�WLSR�
GH�GRHQWHV�TXH�DWHQGHP��DV�FRQGLo}HV�GH�PDWHULDLV�
e equipamentos disponíveis, a interação com 
RXWURV�SURÀVVLRQDLV�GD�iUHD�GD�VD~GH�H�R�DFHVVR�D�
ÀFKHLURV�PpGLFRV�
Na audição dos médicos dentistas estiveram 
presentes Orlando Monteiro da Silva, bastonário 
da OMD, Paulo Ribeiro de Melo, presidente 
do Conselho Geral da OMD, os médicos 
dentistas André Brandão de Almeida e Teresa 
Lavandeira Pimenta, que integram o grupo de 
trabalho, membros do Conselho Geral da OMD, 
acompanhados por Filipa Carvalho Marques, 
diretora do departamento Jurídico da OMD.

Da esquerda para a direita: Teresa Lavandeira Pimenta, 
membro do Conselho Geral da OMD, Filipa Carvalho Marques, 
diretora do Departamento Jurídico, Orlando Monteiro da Silva, 
bastonário, Paulo Ribeiro de Melo, presidente do Conselho 
Geral, e André Brandão de Almeida, membro do Conselho Geral
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CONSELHO GERAL DA OMD

PAULO RIBEIRO DE MELO
ELEITO PRESIDENTE

O Conselho Geral da Ordem dos Médicos Dentistas, novo 
órgão social criado no âmbito da entrada em vigor do novo 

Estatuto da OMD, reuniu, pela primeira vez, a 20 de fevereiro. 
É composto por 50 membros eleitos, em representação dos 10 

mil médicos dentistas de todas regiões do país.

Na primeira reunião, os 48 conse-
lheiros presentes elegeram a com-
posição da mesa do Conselho Ge-
ral. A lista A, apresentada por Paulo 
Ribeiro de Melo, e única, foi eleita 
com 46 votos a favor e duas abs-
WHQo}HV��3DUD�DOpP�GH�3DXOR�5LEHLUR�
de Melo como presidente, Paulo Du-
rão Maurício integra a equipa como 
vice-presidente, enquanto Fernando 

O Conselho Geral é composto 
por 50 representantes nos termos 
do novo Estatuto da OMD.
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CONSELHO GERAL DA OMD

PAULO RIBEIRO DE MELO
ELEITO PRESIDENTE

Ferreira e Ana Augusta Costa as-
sumem o cargo de secretários da 
mesa do Conselho Geral.
´2V� GHVDÀRV� H� DV� H[LJrQFLDV� QD�
OMD são permanentes. O pata-
mar a que a OMD foi elevada nos 
últimos anos representa uma res-
ponsabilidade acrescida para este 
mandato e para este novo órgão”, 
anunciou o novo presidente do Con-
selho Geral, Paulo Ribeiro de Melo, 
no discurso de tomada de posse. 
O médico dentista lembrou que 
com “a entrada em vigor do novo 
Estatuto, iniciou-se um novo ciclo” 
na Ordem dos Médicos Dentistas, 
nomeadamente a “integração na 
dinâmica dos órgãos sociais da 

OMD, do Conselho Geral”. Na sua 
intervenção destacou as várias 
competências do Conselho Geral, 
“que se quer dinâmico, sintonizado 
com a atividade e envolvido nas ini-
ciativas da OMD”. Por isso, a nova 
equipa vai procurar “ter uma ação 
complementar e sinérgica com os 
outros órgãos, para que o resultado 
ÀQDO� GR� PDQGDWR� VHMD� XPD� PDLV-
-valia para a Ordem dos Médicos 
Dentistas”. 
Doutorado em Medicina Dentária 
Conservadora pela Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade 
do Porto, onde é professor associa-
do desde 2008, Paulo Ribeiro de 
Melo pertence aos corpos sociais 

da OMD desde 2001, e ocupava 
até aqui o cargo de secretário-geral 
da OMD, entretanto extinto.
Paulo Ribeiro de Melo é o represen-
tante da OMD na Direção-Geral da 
Saúde para o Programa Nacional 
de Promoção da Saúde Oral e é 
vice-presidente do Comité de Saú-
de Pública da Federação Dentária 
Internacional.

Da esquerda para a 
direita, Fernando Fer-
reira e Ana Augusta 
Costa, secretários da 
mesa do Conselho 
Geral, Paulo Ribeiro 
de Melo, presidente 
do Conselho Geral, 
e Paulo Durão Mau-
rício, vice-presidente 
do Conselho Geral.
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SOU JOVEM MÉDICA 
DENTISTA E, TAL COMO 

MUITOS COLEGAS, SINTO AS 
DIFICULDADES DE INICIAR 

O CAMINHO NA PROFISSÃO

“

“
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520'���2�TXH�D�PRWLYRX�D�DFHLWDU�
R�GHVDÀR�GH�FRRUGHQDU�R�&RQVHOKR�
GRV�-RYHQV�0pGLFRV�'HQWLVWDV"
MBV - Desde o meu percurso 
académico que encaro a verten-
WH� VRFLRSURÀVVLRQDO� GD� PHGLFLQD�
dentária com muita seriedade e 
importância. Estou convicta de que 
não basta criticar o que nos rodeia 
e que a mudança surge sempre de 
uma participação ativa. Daí que 
tenha aceitado o convite com or-
gulho e determinação. Sou jovem 
médica dentista e, tal como muitos 
FROHJDV�� VLQWR� DV� GLÀFXOGDGHV� GH�
LQLFLDU�R�FDPLQKR�QD�SURÀVVmR��4XH-
ro poder colaborar em tudo o que 
contribuir para que essa inserção 
QR�PHLR�SURÀVVLRQDO�VHMD�IDFLOLWDGD�
e enquadrada na plataforma que 
mais deve catapultar estas iniciati-
vas – a OMD.

520'� �� 2� &RQVHOKR� GRV� -RYHQV�
0pGLFRV�'HQWLVWDV�GD�20'� IRL� R�

primeiro núcleo a ser criado com o 
REMHWLYR�GH�SUHVWDU�HVSHFLDO�DWHQ-
omR� j� FODVVH� PDLV� MRYHP�� 4XDLV�
RV� FRQWULEXWRV� TXH� HVWD� HVWUXWX-
UD�SRGH�GDU�HP�SURO�GRV�PpGLFRV�
GHQWLVWDV�PDLV�QRYRV"�6HQWH�XPD�
UHVSRQVDELOLGDGH�DFUHVFLGD"
MBV - É, em primeiro lugar, muito 
importante que haja um núcleo 
como este dentro da própria Or-
dem. É sinal de que os jovens têm 
um espaço credível onde as suas 
vozes podem ser ouvidas, bem 
como uma oportunidade para que 
o futuro seja mais risonho. Há uma 
TXDQWLGDGH� GH� Do}HV� TXH� SRGHP�
ser desenvolvidas e trabalhadas 
para que os jovens sintam a OMD 
como sua, além de toda a interven-
ção política que se revela essencial 
numa estrutura como esta.

520'���$�HTXLSD�HVWi�FRQVWLWXtGD��
4XDLV� RV� FULWpULRV� VXEMDFHQWHV� j�
HVFROKD�GRV�PHPEURV"

MARIANA BARCELOS VAZ, COORDENADORA 
DO CONSELHO DOS JOVENS MÉDICOS DENTISTAS 

“A MUDANÇA SURGE
SEMPRE DE UMA
PARTICIPAÇÃO ATIVA”
Há um novo rosto a liderar o Conselho dos Jovens Médicos Dentistas da OMD. 
Mariana Barcelos Vaz, médica dentista, 25 anos, natural de Lisboa e membro 
do Conselho Geral da OMD, é a nova coordenadora do núcleo que dedica uma 
atenção especial à classe mais jovem. Assume com “orgulho” e “determinação” 
a liderança de uma equipa que tem “muito para dar”.
Motivada e ciente das dificuldades que as novas gerações enfrentam, Mariana 
Barcelos Vaz revela, em entrevista à Revista da OMD, que há um conjunto de 
“ações que podem ser desenvolvidas e trabalhadas para que os jovens sintam a 
OMD como sua”. 

- FORMAÇÃO ACADÉMICA
. Mestrado Integrado em Medicina 
Dentária – Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de Lisboa

- PERCURSO PROFISSIONAL
. Conselheira Geral da Ordem dos 
Médicos Dentistas (2016);
. Voluntariado na Guiné-Bissau 
(Mundo a Sorrir) (2014);
. Vice-presidente da Direção-Geral 
da Associação Académica da 
Universidade de Lisboa (2013-2014);
. Presidente da mesa da Assembleia 
Geral da Associação Académica de 
Medicina Dentária de Lisboa (2013-
2014);
. Presidente da Direção-Geral da 
Associação Académica de Medicina 
Dentária de Lisboa (2011-2013);
. Organização e participação em 
diversas atividades no âmbito do 
DVVRFLDWLYLVPR��QRPHDGDPHQWH�
- Participação na UNICA Student’s 
Conference, em Oslo, 2012 - 
Plataforma internacional para debate 
das problemáticas das universidades 
europeias;
- Organização do II Congresso 
Nacional de Estudantes de Medicina 
Dentária, II CNEMD em março de 
2013 na FMDUL;
- Organização das palestras “FUTURO 
MD” para debate entre estudantes 
e jovens médicos dentistas sobre 
inserção no mercado de trabalho 
(2013);
- Organização dos IV Estados Gerais 
da Associação Académica da 
Universidade de Lisboa, em abril de 
2014, na reitoria da Universidade de 
Lisboa;
. Colaboradora no XXII Congresso da 
Ordem dos Médicos Dentistas (2013);
. Participação no projeto Hospital dos 
Pequeninos (2009, 2010 e 2012);
. Participação em campanhas do 
Banco Alimentar Contra a Fome 
(2006, 2007 e 2008).
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MBV - Os critérios foram a criação 
de um núcleo pequeno, funcional 
H� KHWHURJpQHR�� 4XHULD� TXH� HVWH�
grupo simultaneamente abranges-
VH� iUHDV� JHRJUiÀFDV� GLIHUHQWHV��
possuísse qualidades distintas e 
QRo}HV�GH�UHDOLGDGH�GLIHUHQWHV��2X�
seja, médicos/as dentistas a traba-
lhar e outros à procura do primeiro 
emprego, médicos dentistas que 
trabalhem em meios citadinos e 
meios “rurais”, médicos dentistas 
a estudar no estrangeiro, dentro 
e fora da Europa - cujo contributo 
será sem dúvida uma mais-valia -, 
médicos dentistas a fazer estágios 
SURÀVVLRQDLV�H�RXWURV�D�DSRVWDU�QD�
formação cá dentro. É um grupo di-
IHUHQWH�� GLYHUVLÀFDGR� H� TXH� FRQÀR�
ter muito para dar.

520'���2�TXH�p�TXH�RV�MRYHQV�Pp-
GLFRV� GHQWLVWDV� H� HVWXGDQWHV� GH�
PHGLFLQD�GHQWiULD�SRGHP�HVSHUDU�
GHVWH�Q~FOHR"�2V�SURMHWRV�GHVHQ-

520'� �� ([HUFHX� YiULRV� FDUJRV�
QDV� $VVRFLDo}HV� $FDGpPLFDV� GH�
0HGLFLQD�'HQWiULD�H�GD�8QLYHUVL-
GDGH�GH�/LVERD��&RPR�SODQHLD�GL-
namizar o contacto não só com os 
MRYHQV�SURÀVVLRQDLV��PDV�WDPEpP�
FRP�RV�HVWXGDQWHV"
MBV� �� 2V� HVWXGDQWHV� ÀQDOLVWDV� H�
SUp�ÀQDOLVWDV�VmR�GRV�PDLV�LQWHUHV-
sados em todos os assuntos que 
envolvem o CJMD e são também 
dos mais alheados da realidade, 
porque não a vivem na pele. Fa-
remos por estar em contato per-
PDQHQWH� FRP� DV� DVVRFLDo}HV� GH�
estudantes, com as faculdades e 
os seus órgãos diretivos, para que 
KDMD�XPD�GHÀQLomR�HVWUDWpJLFD�FR-
mum relativa à formação de jovens 
médicos dentistas. O excesso de 
médicos dentistas é uma realidade 
complexa, pelo que é imperativo 
ser repensada e trabalhada.

520'� �� 3HUWHQFH� LJXDOPHQWH� DR�

YROYLGRV�DWp�DTXL��QRPHDGDPHQWH�
RV� EHQHItFLRV� SDUD� RV� PHPEURV�
VmR�SDUD�PDQWHU"�
MBV - Além do papel representati-
vo, institucional e político que é só 
por si muito importante, queremos 
continuar a apostar na oferta infor-
mativa que podemos dar a todos 
os que terminam ou terminaram 
recentemente o curso. Vamos abor-
dar vários temas como a inserção 
no mercado de trabalho, a aposta 
na formação em Portugal, na Eu-
ropa ou fora dela, o voluntariado, 
a gestão de carreira, entre outros. 
Teremos também outras bandei-
ras políticas pelas quais trabalha-
remos com vista a criar melhores 
FRQGLo}HV�GH� WUDEDOKR�SDUD�RV� UH-
cém-licenciados. A isenção de quo-
tas durante o primeiro ano após 
a licenciatura é um dos exemplos 
das conquistas para os jovens, que 
faremos por que se renove e man-
tenha nos próximos mandatos.

OS ESTUDANTES 
FINALISTAS E 

PRÉ-FINALISTAS 
SÃO DOS MAIS 

INTERESSADOS 
EM TODOS OS 

ASSUNTOS QUE 
ENVOLVEM O 
CJMD E SÃO 

TAMBÉM DOS 
MAIS ALHEADOS 

DA REALIDADE, 
PORQUE NÃO A 
VIVEM NA PELE

“

“
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&RQVHOKR� *HUDO� GD� 20'�� 2� IDF-
to de integrar este órgão pode 
FRQWULEXLU� SDUD� GDU� YR]� H� PDLRU�
YLVLELOLGDGH� DRV� -RYHQV�0pGLFRV�
'HQWLVWDV"
MBV - Penso que sim. Este novo 
órgão, recentemente criado ao 
abrigo do novo Estatuto, vem 
trazer uma responsabilidade 
acrescida aos que o integram e 
DRV� TXH� UHÁHWHP� VREUH� R� IXWXUR�
GD� SURÀVVmR�� 7HUHL� FHUWDPHQWH��
como conselheira geral, a opor-
tunidade de expor a realidade 
dos jovens médicos dentistas e 
GH� DSHODU� D� TXH� DV� VROXo}HV� FR-
mecem a surgir. O subemprego é 
uma realidade que começa a ter 
SURSRUo}HV� SUHRFXSDQWHV�� (VWD-
mos a viver uma espiral recessiva 
em que, tendo a crise económica 
diminuído o rendimento das fa-
mílias, há um corte consequente 
nas consultas de medicina dentá-
ria. Sem procura há menos con-
sultas, mas o número de jovens 
formados todos os anos continua 
a aumentar. Não há nada de erra-
do em emigrar em busca de me-
OKRUHV� FRQGLo}HV�� PDV� KRMH� HP�
dia há muita emigração na clas-
se, nomeadamente a mais jovem, 
que não é uma opção, mas uma 
obrigação.

520'� �� 2� HVWXGR� GH� HPSUHJD-
ELOLGDGH�� DSUHVHQWDGR� GXUDQWH� R�
Congresso da OMD, alerta para 
XPD�UHDOLGDGH�SUHRFXSDQWH��QmR�
só de emigração e desemprego, 
PDV�FDGD�YH]�PDLV�GH�VXEHPSUH-
JR��(VWD�VHUi�XPD�GDV�TXHVW}HV�
D� WUDEDOKDU� SHOR� &-0'"� 1D� VXD�
RSLQLmR��R�TXH�SRGH�VHU�IHLWR�SDUD�
LQYHUWHU�HVWH�FHQiULR"
MBV - Neste estudo independente 
de diagnóstico à empregabilida-
de dos médicos dentistas, entre 
os que exercem há menos de 5 
DQRV��������DÀUPDP�TXH�DV�VXDV�
expectativas não foram cumpri-
das contra os 85,9% de médicos 
dentistas que exercem há mais de 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
DOS JOVENS MÉDICOS DENTISTAS

(GXDUGR�3RUWHOD��������������������*RQoDOR�&DUDPrV

+RQRUDWR�9LGDO����������������������-RDQD�&UX]

0DUWD�GH�2OLYHLUD�H�6LOYD������9LWyULD�0DUTXHV�

10 anos e que viram essa expec-
tativa a concretizar-se. Isto revela 
D�GHWHULRUDomR�GDV�FRQGLo}HV�SUR-
ÀVVLRQDLV� GRV� PpGLFRV� GHQWLVWDV�
nos últimos anos. Há excesso de 
SURÀVVLRQDLV�� HVWDPRV� PXLWR� DFL-
PD� GR� UiFLR� ��� GHQWLVWD� ²� ������
SHVVRDV�� UHFRPHQGDGR� SHOD� 2U-
ganização Mundial de Saúde e as 
autoridades competentes tardam 
em adotar medidas que limitem 
o crescimento de médicos den-
tistas. A média de idade é baixa, 
o número de ativos na OMD conti-
nua a aumentar a cada ano e nem 
a emigração crescente consegue 
estancar este aumento. Os jovens 
em situação de subemprego, que 
não são passíveis de ser contabi-
lizados pelo Estado porque não 
é uma realidade uniforme e pal-
pável, cada vez têm menos con-
tacto com doentes e sujeitam-se 
a percentagens de trabalho mais 
baixas.

520'���2�YROXQWDULDGR�ID]�SDUWH�
GR� VHX� SHUFXUVR� SURÀVVLRQDO�� $�
H[SHULrQFLD�IRUD�GH�3RUWXJDO�SHU-
PLWLX�OKH�WHU�XPD�YLVmR�GLIHUHQWH�
GR�H[HUFtFLR�GD�SURÀVVmR"
MBV - Fiz voluntariado em África, 
na Guiné-Bissau, onde a realidade 
é muito diferente daquela que en-
contramos cá. Trabalhar e tentar 
contribuir para o crescimento de 
um país onde praticamente tudo 
escasseia abre os nossos hori-
]RQWHV� H� GHÀQH� FRPR� SULRULWiULRV�
outros valores. O que na Guiné é 
um problema, aqui não o é. E vice-
-versa. As realidades são distintas, 
bem como as problemáticas. Em 
Portugal, temos uma medicina 
dentária cada vez mais evoluída, 
cada vez mais aprofundada. For-
mamos médicos dentistas que 
são reconhecidos por todo o mun-
do pela sua qualidade e pela sua 
vontade de aprender e crescer. 
Temos os recursos, agora impera 
saber aproveitá-los, estimulá-los e 
vê-los vencer.
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Num estudo divulgado pela FDI, 
40% dos inquiridos com doenças 
das gengivas sofriam de outras do-
enças crónicas.
A relação de patologias orais com 
doenças cardiovasculares, diabe-
WHV�� LQIHo}HV� UHVSLUDWyULDV�� ~OFHUDV�
no estômago ou cancros, como o 
oral, gástrico ou do pâncreas ou 
VIH/Sida, é já reconhecida. Além 
disso, doenças periodontais, ou das 
gengivas, também podem estar as-
sociadas a casos de nascimentos 
prematuros e de recém-nascidos 
de baixo peso.
Orlando Monteiro da Silva, bastoná-
rio da OMD, salienta que “não há 

saúde sem saúde oral, mas infe-
lizmente esta é uma realidade que 
ainda não é percecionada, nem 
pela população, nem pelos deciso-
res. E pior é que não só não existe 
uma oferta de cuidados multidisci-
plinares integrada, como continu-
amos a gastar muito dinheiro no 
tratamento e a apostar pouco na 
prevenção”.
Para o bastonário da OMD, “é impe-
rativo que haja maior interligação 
HQWUH� RV� SURÀVVLRQDLV� GH� VD~GH�� H�
basta citar o caso dos diabéticos, 
que em Portugal são mais de um 
milhão, e das doenças periodon-
tais ou das gengivas, cuja relação 
está amplamente demonstrada. O 
acompanhamento dos diabéticos 

por um médico dentista é essen-
cial, porque qualquer infeção na 
gengiva pode agravar substancial-
mente a diabetes”.
O acesso a cuidados de saúde oral 
em Portugal é restrito, com uma 
oferta residual no Serviço Nacional 
de Saúde para os adultos, o que di-
ÀFXOWD�DLQGD�PDLV�D�OLJDomR�HQWUH�D�
saúde oral e a saúde em geral.
O Atlas da Saúde Oral, publicação 
da FDI, mostra que em Portugal as 
crianças de 12 anos apresentaram, 
no período compreendido entre 
1994 e 2014, uma melhoria signi-
ÀFDWLYD�GR�Q~PHUR�GH�FiULHV��VHQGR�
preocupante a expressão do cancro 
oral face aos restantes países Oci-
dentais.
Outro alerta do Atlas prende-se 
com as doenças periodontais, que 
em Portugal atingem 10 a 15% da 
população, uma percentagem mais 
elevada do que em países 
como Espanha, França 
ou Reino Unido.

No Dia Mundial da Saúde Oral que se celebrou a 20 
de março, este ano sob o lema “Tudo começa aqui: 
boca saudável, corpo saudável”, a Federação Dentária 
Internacional (FDI), numa iniciativa a que a Ordem dos 
Médicos Dentistas (OMD) se associou, chamou a atenção 
para o facto de mais de 150 doenças poderem ser agravadas 
por doenças orais, desde uma simples cárie até infeções 
bacterianas que podem alastrar a órgãos vitais.

DIA MUNDIAL DA SAÚDE ORAL

SAÚDE ORAL TEM IMPACTO
EM MAIS DE CENTENA E MEIA
DE DOENÇAS
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Na reunião, os representantes da 
OMD defenderam a recuperação 
do programa de informação e pro-
moção da saúde oral. “Temos, de 
algum modo, de investir na área 
da informação e da promoção da 
saúde oral, não só nas escolas, 
mas também na informação aos 
pais. Não podemos perder aquilo 
TXH�GXUDQWH����DQRV�À]HPRV�QDV�
escolas da região”, referiu Gil Fer-
nandes Alves, após o encontro, 
alertando que “vemos cada vez 
mais, na nossa prática clínica, 
crianças de três e quatro anos 
FRP�OHV}HV�GD�GRHQoD�FiULH�GHQ-
tária”.
Na reunião foi abordado o Projeto 
de Intervenção Precoce no Cancro 
Oral, que será avaliado pelo se-
cretário Regional de Saúde, bem 
como o programa de saúde oral na 
região, que se encontra suspenso. 
Na opinião de Gil Fernandes Alves 
é necessário retomar o programa, 
mas com nova metodologia. João 
Faria Nunes informou que em bre-
ve será nomeado um médico den-
tista para coordenar a implementa-
ção das medidas de saúde oral na 
região. Este será o interlocutor com 
a OMD.  
Em relação à parceria ADENOR-
MA/OMD/SRS, o secretário Re-

gional de Saúde indicou que vai 
apurar junto do IASaúde, IP-RAM os 
motivos que impedem a execução 
dos tratamentos nas crianças-alvo 
e que vai solicitar o documento da 
convenção SRS/OMD para análise. 
A delegação da OMD alertou, 
também, para a necessidade de 
implementar na RAM a Tabela de 
Nomenclatura da OMD no caso da 
comparticipação de tratamentos 
pelo IASaúde, IP-RAM. Por outro 

lado, apelou à inclusão de médi-
cos dentistas nas juntas médicas 
para análise de casos dúbios, de 
forma a evitar que os utentes ex-
ponham a sua privacidade perante 
técnicos administrativos. 
O encontro com o secretário Re-
gional da Saúde decorreu após 
DV�HOHLo}HV�SDUD�RV�QRYRV�yUJmRV�
sociais da Ordem e, além de Gil 
Fernandes Alves, integraram a de-
legação da OMD os médicos den-
tistas Ricardo Nóbrega, suplente 
do Conselho Diretivo, João Bosco 
Castro, representante da RAM no 
Conselho Geral, Alexandra Abreu 
Gomes, suplente do Conselho 
Geral e representante da RAM no 
Centro de Formação Contínua, e 
ainda Dulce Berenguer, suplente 
do Conselho Geral. 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE 
REÚNE COM ORDEM DOS MÉDICOS 
DENTISTAS
Gil Fernandes Alves, representante da Região Autónoma da 
Madeira no Conselho Diretivo da OMD, liderou a delegação 
que reuniu com o novo secretário Regional da Saúde, João 
Faria Nunes. Durante a audiência foi apresentado o ponto de 
situação sobre a saúde oral na RAM, com destaque para o 
aumento de cáries dentárias e doenças gengivais, sobretudo 
nas crianças. 

Da esquerda para a direira: João Faria Nunes, secretário Regional da Saúde da Região Autónoma da Madeira, Dulce 
Berenguer, suplente do Conselho Geral da OMD, João Bosco Castro, membro do Conselho Geral da OMD, Gil Fernandes 
Alves, representante da RAM no Conselho Diretivo da OMD, Alexandra Abreu Gomes, suplente do Conselho Geral 
e representante da RAM no Centro de Formação Contínua da OMD, e Ricardo Nóbrega, suplente do Conselho Diretivo
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Reveste-se de particular importância reposicionar a 
questão no conceito de “conteúdo funcional” ao invés 
de “ato próprio”.  
Disponibiliza-se para consulta dos médicos dentis-
tas um parecer sobre o “Âmbito funcional versus atos 
SUySULRV� GH� SURÀVVmR� UHJXODGD� ²�PHGLFLQD� GHQWiULDµ��
elaborado pela diretora do Departamento Jurídico da 
Ordem, Filipa Carvalho Marques.
É urgente recentrar o problema na noção de regulação 
em saúde, no sentido das competências funcionais de 
cada grupo ou setor. No trilho desta consciencialização 
de interação, é importante dotar os decisores públicos 
das bases técnico-normativas mas também do concei-
to de juridicidade que a própria União Europeia utilizou, 
designadamente para a consolidação fundamental e 
muito bem conseguida do âmbito funcional da medici-
na dentária.  

ÂMBITO FUNCIONAL VERSUS ATOS PRÓPRIOS
DE PROFISSÃO REGULADA – MEDICINA DENTÁRIA

§1º
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O tema que ocupa o presente parecer não se fará refém 
da visão literal da Lei, mas buscará antes a incursão 
necessária pela juridicidade que acompanha a matéria 
desde cedo, e pela hermenêutica interpretativa do es-
pírito que assaltou o legislador nacional e comunitário 
– no domínio do Direito da União e do direito nacional, 
nas muitas e variadas iniciativas normativas de há mais 
de uma década.
O que se realizará de forma, tanto quanto possível, prá-
tica, esquemática e sintética, adotando-se o método de 
FRQFOXV}HV�SDUFHODUHV�DR�ORQJR�GR�GRFXPHQWR��DWp�jV�

FRQFOXV}HV�JHUDLV�ÀQDLV��VHQGR�TXH�HVWDV�QmR�SUHVFLQ-
dem daquelas.
De referir que parece ser preciso, primeiramente, colo-
car a pergunta certa e, só então, delimitar o seu alcan-
ce, bem como o impacto social, jurídico e até judicial 
deste tema, para que as respostas encontradas não 
apresentem desvalor face à pergunta ou então um 
mero valor provisório.
Conhecida que é a complexidade dos meandros e dos 
vetores múltiplos desta concreta pretensão reguladora 
da Saúde, pergunta-se:

2�TXH�é�RX em que consiste�R�DWR�PpGLFR�GHQWiULR"
Já veremos adiante como este simples enunciado en-
ferma de um viés importante, o qual importa ao regula-
dor destrinçar.
O presente parecer tem pois, necessariamente, de tra-
zer à colação a essência das ciências da Saúde, secu-
larmente experimentadas, pois trata-se de proteger um 
EHP�MXUtGLFR�H�VRFLDO�SULPRUGLDO��D�6D~GH��6HXV�EHQHÀ-
ciários e executores.
Razão pela qual, como se disse, pese embora a litera-
lidade da legislação nacional e internacional, o legisla-
dor e o regulador, bem como todo o stakeholder, super-
visor ou vigilante da saúde, chegados ao ato último e 
soberano de decisão devem poder contar com contri-
EXWRV�RSHUDFLRQDLV�TXH�SRVVDP�FRQVWUXLU��VROXFLRQDU�
H�VREUHWXGR�DJLU��
Este agir, estamos convictos, deve nortear-se pelo agir 
bem, regular não somente mais, mas melhor, e convo-
FDU�YLV}HV�PXOWLGLVFLSOLQDUHV�TXH�FRQWULEXDP�SDUD�D�
XQLGDGH�H�D�FRHUrQFLD�IXQGDPHQWDLV�GR�VLVWHPD�GH�
6D~GH�

§ 2º
PARA UMA METODOLOGIA DA ANÁLISE

O plano de exposição a que obedece o presente pare-
cer é o seguinte: 
1º Enquadramento legal e regulamentar aplicável.
2º Como surgiu a solução? A ratio legis.
3º Os factos relevantes e os regimes comparados apli-
cáveis. 
4º Prognóstico de uma alternativa.
���&RQFOXV}HV�JHUDLV�

O Ministério da Saúde iniciou uma tentativa empenhada de 
apartar as diversas profissões de saúde por atos próprios de 
cada uma. Trata-se de algo inédito, desde há muito pensado, 
mas nunca alcançado pela sobreposição evidente entre 
diversas áreas profissionais. O conceito de “ato próprio” é 
estanque, impeditivo das dinâmicas e evoluções naturais e pode 
gerar uma fase de grande tensão social e profissional entre os 
diversos grupos. 

DEPARTAMENTO JURÍDICO DA OMD

PARECER SOBRE ÂMBITO FUNCIONAL
NAS PROFISSÕES REGULADAS
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§ 3º
RESPOSTAS

���'R�HQTXDGUDPHQWR�OHJDO�H�UHJXODPHQWDU�
DSOLFiYHO���0HGLFLQD�'HQWiULD�

ͻ� DIRETIVA 2005/36/CE DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO, de 7 de setembro 
de 2005 relativa ao reconhecimento das 
TXDOLÀFDo}HV�SURÀVVLRQDLV�

ͻ� DIRETIVA 2013/55/UE DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO, de 20 de novembro 
de 2013 que altera a Diretiva 2005/36/CE, 
UHODWLYD�DR�UHFRQKHFLPHQWR�GDV�TXDOLÀFDo}HV�
SURÀVVLRQDLV�H�R�5HJXODPHQWR��8(��Q������������
relativo à cooperação administrativa através 
do Sistema de Informação do Mercado Interno 
�©5HJXODPHQWR�,0,ª��

ͻ� Lei n.º 124/2015, de 02 de setembro- Diário da 
República, 1ª série - N.º 171 - procede à Terceira 
alteração ao 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 
DVVRFLDo}HV�S~EOLFDV�SURÀVVLRQDLV�

ͻ� Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece 
o regime jurídico de criação, organização e 
IXQFLRQDPHQWR�GDV�DVVRFLDo}HV�S~EOLFDV�
SURÀVVLRQDLV�

ͻ� Regulamento n.º 501/2011, da Tabela de 
Nomenclatura da Ordem dos Médicos Dentistas, 
Diário da República, 2.ª série - N.º 161 - 23 de 
agosto.

ͻ� Regulamento n.º 84/2012, de acesso especial 
a especialidade de Medicina Dentária, Diário da 
República, 2.ª série - N.º 43- 29 de fevereiro.

ͻ� Regulamento n.º 89/2012, de acesso especial a 
especialidades de Medicina Dentária, Diário da 
República, 2.ª série – N.º 44 - 1 de março.

ͻ� Regulamento nº 355/2015, do processo de 
candidatura às especialidades da Medicina 
Dentária, Diário da República 2.ª série – N.º 121- 
24 de junho.

���&RPR�VXUJLX�D�VROXomR"�$�ratio legis�

$�0HGLFLQD�'HQWiULD�p��HP�WHUPRV�VLVWHPiWLFRV��XPD�
SURÀVVmR.
1mR�GH�DFHVVR�OLYUH�PDV��DQWHV��WLWXODGR��8PD�SURÀVVmR�
autónoma, sujeita a regras, não apenas regulamentada 
mas regulada no sistema da Saúde.
Nesta categoria de análise, onde se busca decidir sobre 
normas de regulação e ainda, sobretudo, compreender 

a raiz dos normativos e dos ordenamentos jurídicos 
preexistentes, parece essencial arrumar conceitos para 
HQWmR�GHÀQLU�R�PHOKRU�WUDWDPHQWR�GDV�TXHVW}HV�GH�UH-
gulação que só sucessivamente se colocam, assentes 
primeiramente os pressupostos ou premissas.

2�TXH�p�XPD�´�SURÀVVmR�UHJXODPHQWDGDµ"
É na DIRETIVA 2005/36/CE DO PARLAMENTO EURO-
PEU E DO CONSELHO, de 7 de setembro de 2005 rela-
WLYD�DR�UHFRQKHFLPHQWR�GDV�TXDOLÀFDo}HV�SURÀVVLRQDLV��
TXH�HQFRQWUDPRV�D�VHJXLQWH�GHÀQLomR��FIU��$UWLJR�����
´3URÀVVmR�UHJXODPHQWDGD��D�DWLYLGDGH�RX�R�FRQMXQWR�GH�
DWLYLGDGHV�SURÀVVLRQDLV�HP�TXH�R�DFHVVR�� R�H[HUFtFLR�
ou uma das modalidades de exercício se encontram 
GLUHWD�RX�LQGLUHWDPHQWH�VXERUGLQDGRV, nos termos de 
GLVSRVLo}HV�OHJLVODWLYDV��UHJXODPHQWDUHV�RX�DGPLQLVWUD-
tivas, j�SRVVH�GH�GHWHUPLQDGDV�TXDOLÀFDo}HV�SURÀV-
sionais�µ��GHVWDFDGR�QRVVR��
Sendo 3URÀVVmR, a Medicina Dentária, à semelhança 
GDV� UHVWDQWHV� SURÀVV}HV� UHJXODPHQWDGDV� SHQVDGDV�
pelo legislador comunitário WHYH�QHFHVVDULDPHQWH�GH�
REHGHFHU�j�HOHLomR�GH�FULWpULRV�SDUD�GHWHUPLQDU�R�kP-
ELWR�GH�DWXDomR�GH�FDGD�XPD�GDTXHODV�
Repare-se, a este propósito, que a antedita Diretiva 
��������&(��UHODWLYD�DR�UHFRQKHFLPHQWR�GDV�TXDOLÀFD-
o}HV�SURÀVVLRQDLV�²�PRGHUQL]DGD�H�DOWHUDGD� �HPERUD�
não revogada senão pontualmente, mantendo-se, por-
WDQWR��HP�YLJRU��SHOD�',5(7,9$���������8(�'2�3$5/$-
MENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 20 de novem-
bro de 2013, elegeu o seguinte elemento primordial, 
que é pois a matriz: TXH� TXDOLÀFDo}HV� SURÀVVLRQDLV�
GHWpP��RX�GHYH�GHWHU��XP�SURÀVVLRQDO�GH�VD~GH��SDUD�
JDUDQWLU��IDFH�DR�GRHQWH��R�YDORU�VRFLDO�GD�FRQÀDQoD�
QD�H�GD�SUHVWDomR�UHDOL]DGD��FRQÀDQoD�GD�TXDO�DTXH-
OH�SUHVWDGRU�GH�FXLGDGRV�GH�6D~GH�p�GHSRVLWiULR"

'RQGH�� LPS}H�VH� LQGDJDU� R� TXH� VmR� ´4XDOLÀFDo}HV�
3URÀVVLRQDLVµ"
Como se viu, assente o primado do direito comunitário, 
estas constituem a garantia da qualidade de um servi-
oR�SURÀVVLRQDO�SRUTXH�SUHVWDGR�SHOR�SURÀVVLRQDO�
7UDGX]HP�D�JDUDQWLD�GD�FRQÀDQoD�GR�GRHQWH�(in casu) e 
asseveram ainda um conjunto de princípios-chave, sem 
RV�TXDLV�RV�GHVtJQLRV�GD�SURÀVVmR��FRPR�UHVJXDUGR�SUL-
PHLUR�H�~OWLPR�GD�FRQÀDQoD�GRV�TXH�VmR�GHVWLQDWiULRV�
GH�VHUYLoRV��DV�SRSXODo}HV��QmR�VH�DOFDQoDP�

4XH�SURÀVV}HV�VmR�LQGLVVRFLiYHLV�GH�VXSHULRUHV�LQWH-
UHVVHV�S~EOLFRV"
3UHGRPLQDQWHPHQWH�SURÀVV}HV�GD�6D~GH. Na verda-
de, à exceção dos arquitetos, a Diretiva inclui médicos, 
enfermeiros, dentistas, veterinários, parteiras e farma-
cêuticos.

Filipa Carvalho Marques, 
advogada, diretora do 
Departamento Jurídico 
da Ordem dos Médicos 
Dentistas 
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Em abono do que vai dito, o legislador europeu de há 
muito vem pensando na questão, que se vê positivada 
pelo menos desde 1978 e, de há décadas, perpassan-
do uma saudável e lúcida evolução.
2�HQXQFLDGR�GR�QRUPDWLYR�HXURSHX�DÀUPD�necessida-
GHV�IXQGDPHQWDLV�TXH�DSHQDV�R�FRQFHLWR�GH�TXDOLÀ-
FDomR�SURÀVVLRQDO�DWLQJe:

ͻ� permite o reconhecimento automático de 
SURÀVVLRQDLV�QR�HVSDoR��GD�8QLmR��FRP�
consequente mobilidade de serviços e 
SURÀVVLRQDLV�

ͻ� SHUPLWH�D�DYDOLDomR�P~WXD�GDV�UHJXODPHQWDo}HV�
SURÀVVLRQDLV�QDFLRQDLV�H�XP�H[HUFtFLR�GH�
WUDQVSDUrQFLD��RX�VHMD��H[DPLQDU�DV�UHVWULo}HV�
GH�HQWUDGD�QDV�SURÀVV}HV�H�DQDOLVDU�D�VXD��
QHFHVVLGDGH��

ͻ� permite garantir as liberdades fundamentais 
do tratado, na ótica dos cidadãos prestadores 
mas, igualmente, para garantia dos direitos dos 
doentes na aplicação de recentes melhorias 
quanto à prestação de cuidados transfronteiriços 
no espaço europeu.

ͻ� permite criar EDOL]DV�GH�FRQKHFLPHQWRV�H�
DSWLG}HV�DRV�SURÀVVLRQDLV�TXH�IRUoRVDPHQWH�WrP�
GH�JDUDQWLU�RV�PHVPRV�MXQWR�GDV�SRSXODo}HV�

ͻ� permite a segurança, a certeza e a estabilidade 
GDV�UHODo}HV�KXPDQDV��VRFLDLV�H�SURÀVVLRQDLV��
valores angulares.

6HPSUH�FRPR�DJRUD�D�SUHPrQFLD�GD�TXDOLÀFDomR�
$TXL�FKHJDGRV��FRPR�UHVROYHX�R� OHJLVODGRU�HXURSHX�
WRGDV�HVWDV�QHFHVVLGDGHV"�2�TXH�VmR�DÀQDO�DV�quali-
ÀFDo}HV�SURÀVVLRQDLV"
´DV�TXDOLÀFDo}HV�DWHVWDGDV�SRU�XP�WtWXOR�GH�IRUPDomR��
XPD�GHFODUDomR�GH�FRPSHWrQFLD��«�µ�
Em consequência, R�OHJLVODGRU�QDFLRQDO�GLDQWH�GD�HYL-
GrQFLD�GD�DEUDQJrQFLD�GD�6D~GH�IRL�EHEHU��H�D�QRVVR�
YHU�EHP��jV�GLVSRVLo}HV�FRPXQLWiULDV�D�GHÀQLomR�GD�
0HGLFLQD�'HQWiULD�HQTXDQWR�SURÀVVmR�UHJXODGD�H�UH-
JXODPHQWDGD�
Para o exercício da Medicina Dentária em Portugal é 
obrigatória a inscrição na Ordem dos Médicos Dentis-
WDV��20'���VHJXQGR�GLVS}H�R�FLWDGR�(VWDWXWR�GD�20'��
TXH�QHVWH�SDUWLFXODU�QmR�VRIUHX�DOWHUDomR�GLDQWH�GDV�
/HLV�TXH�SUHFHGHP�D�DWXDO���/HL�Q���������GH����GH�
DJRVWR��FRP�D�UHGDomR�LQWURGX]LGD�SHOD�/HL�Q��������
GH����GH�GH]HPEUR��H�FRP�D�VHJXQGD�DOWHUDomR�LQWUR-
GX]LGD�SHOD�/HL�Q��������GH����GH�RXWXEUR�
'HÀQH��SRUWDQWR��D�SUySULD�/HL�R�TXH�p�D�0HGLFLQD�'HQ-
tária.
Determina ser ´R�HVWXGR��D�SUHYHQomR��R�GLDJQyVWLFR�
e o tratamento das anomalias e doenças dos dentes, 

ERFD��PD[LODUHV�H�HVWUXWXUDV�DQH[DV�µ

Tal como a supra citada Diretiva igualmente o faz:
A )RUPDomR� GH� EDVH� GH� PpGLFR� GHQWLVWD� �'LUHWLYD�
36/2005/CE, de 7 de setembro, modernizada pela Di-
UHWLYD���������8(��GH����GH�QRYHPEUR��KDELOLWD��DSH-
QDV�HVWH�~OWLPR��j�SUiWLFD�GRV�DWRV�TXH�SUHHQFKHP�R�
FRQWH~GR�IXQFLRQDO descrito para a Medicina Dentária 
por ´R�HVWXGR��D�SUHYHQomR��R�GLDJQyVWLFR�H�R�WUDWD-
mento das anomalias e doenças dos dentes, boca, 
PD[LODUHV�H�HVWUXWXUDV�DQH[DVµ�

&RPR� UHVROYHU� H[LJrQFLDV�GD�HYROXomR�GRV� WHPSRV��
GDV�WpFQLFDV�H�GR�SUySULR�FRQKHFLPHQWR�QD�GLFRWRPLD�
HQWUH�GHÀQLU�DWRV�YHUVXV�SHUÀV�IXQFLRQDLV"
De novo os reguladores de todos os Estados-Membros 
VmR�FRQVHQVXDLV�HP�QmR�EXVFDU�SDUD�D�iUHD�GD�6D~GH�
XPD�YLVmR�FRQVWUDQJLGD��OLPLWDGRUD�RX�FHUFHDGRUD�GD�
PDLV�GLJQD�DWLYLGDGH�GH�SUHVWDomR�ao outro�
É assim que, ultrapassando obscurantismos, em diálo-
go profícuo e expansionista, orientado para a realidade, 
com a qual lida quotidianamente, D�6D~GH��SDUD�Oi�GRV�
VHXV�JUXSRV�SURÀVVLRQDLV��VH�DÀUPD�FRPR�FRQFHLWR�GH�
SUHVWDomR��GRWDGD�HP�HVSHFLDO�GH�DVSHWRV�LQWUtQVHFRV�

ͻ� Uma prestação universal – no sentido de que 
WRGR�R�SURÀVVLRQDO�GH�6D~GH�WHP�SRU�REULJDomR��
honra e conduta digna, à qual desde logo adere 
por via dos códigos de deontologia que aceita 
e o sujeitam, usar de todo o seu conhecimento 
DWXDOL]DGR��D�ÀP�GH�SUHVWDU�R�PHOKRU�FXLGDGR�TXH�
lhe é objetivamente exigível;

ͻ� Uma prestação com reais necessidades de 
interdisciplinaridade – pois o trabalho em equipa 
e a conjugação de saberes diversos é hoje, mais 
do que nunca, um imperativo ético e moral na 
SURFXUD�GH�VROXo}HV�GH�DVVLVWrQFLD�FRPSOHWD��
LQWHJUDGD�H�HÀFD]�DR�GRHQWH�

ͻ� Uma prestação orientada para a prática 
FRODERUDQWH�TXH�QmR�DFHQWXH�WHQV}HV�GH�
diferentes vetores – há que observar alguns dos 
WH[WRV�GD�2UJDQL]DomR�0XQGLDO�GD�6D~GH��YLGH�
:+2���D�TXDO��FRDGXQDGD�FRP�D�VXD�GHÀQLomR�GH�
Saúde QmR�VH�SULYD com a noção de “ausência de 
DIHo}HV�H�HQIHUPLGDGHV�´�PDV�DQWHV��DGRWD�XPD�
GHÀQLomR�LQWHQVLYD��QR�VHQWLGR�GH�LQWHQFLRQDO��
ao contrário de extensiva, a nosso ver não 
H[DXVWLYD��QDTXHOH�TXH�GHÀQH�FRPR�´XP�HVWDGR�
de completo bem-estar físico, mental e social”. 
$ÀUPDQGR�FDWHJRULFDPHQWH�TXH�´�$V�FLrQFLDV�GD�
VD~GH�IRUPDP�SURÀVVLRQDLV�FRP�FRQKHFLPHQWRV�

...



Da medicina dentária regenerativa à engenharia dos tecidos dentários 
– o futuro da prática clínica?

A prática clínica da medicina dentária sempre teve como principal objetivo a 
regeneração dos tecidos lesados, visando a sua substituição por tecidos com 
características morfo-funcionais idênticas às do original, por oposição à reparação 
WHFLGXODU��TXH�UHVXOWD�QD�IRUPDomR�GH�XP�WHFLGR�FLFDWULFLDO��XPD�DGDSWDomR�ÀVLROyJLFD�
VHP� UHFXSHUDomR�GD� IRUPD�H�RX� IXQomR� OHVDGDV��$�XWLOL]DomR�KLVWyULFD�GR� FLPHQWR�
GH�KLGUy[LGR�GH�FiOFLR�p�XP�ERP�H[HPSOR�GHVWD�DERUGDJHP�UHJHQHUDWLYD��YLVDQGR�D�
estimulação da produção de tecido dentinário. 
1HVWH�FRQWH[WR��R�DGYHQWR�GD�HQJHQKDULD�GH�WHFLGRV�SHUPLWLX�D�PXGDQoD�GR�SDUDGLJPD�
regenerativo na medicina dentária, como princípio fundamental para a abordagem 
WHUDSrXWLFD�D�GLYHUVDV�SDWRORJLDV��1RV�DQRV����GR� VpF�� ;;�� R� WUDEDOKR�SLRQHLUR�GH�
Robert Langer, químico de polímeros, e Joseph Vacanti, cirurgião de transplantes, 
GHVFUHYHX�D�SRVVLELOLGDGH�GH�FULDU�WHFLGRV�HP�ODERUDWyULR��DWUDYpV�GD�FXOWXUD�GH�FpOXODV�
sob um substrato biodegradável, visando a sua posterior implantação e promoção 
da regeneração tecidular. Esta abordagem, decorrente da ação interdisciplinar 

dos princípios da engenharia e das biociências, visa, assim, 
R� GHVHQYROYLPHQWR� GH� VXEVWLWXWRV� ELROyJLFRV� TXH� UHVWDXUHP��
mantenham ou melhorem a função tecidular. 
Estão descritas diversas aplicações com sucesso na 
regeneração da pele, músculo, osso e cartilagem, sendo que, 
mais recentemente, o potencial da engenharia de tecidos foi 
direcionado para a regeneração das estruturas dentárias. 
Na abordagem regenerativa do esmalte, sendo este um 
tecido acelular isento de reabsorção e remodelação, as 
novas abordagens centram-se na criação de materiais que 
FRPELQHP� DPHORJHQLQDV� FRP� DSDWLWH� FULVWDOLQD� PRGLÀFDGD�
e hierarquicamente organizada, originando um substrato 
ELRPLPpWLFR��1D�UHJHQHUDomR�GH�GHQWLQD��D�OLEHUWDomR�FRQWURODGD�
GH�LQGXWRUHV�ELROyJLFRV��H�J���SURWHtQDV�PRUIRJpQLFDV�GR�WHFLGR�
yVVHR��VLDORSURWHtQD�yVVHD�H�DPHORJHQLQDV�� WHP�GHPRQVWUDGR�
sucesso em diversos modelos animais. A regeneração da 

SROSD� DSUHVHQWD�VH� PDLV� FRPSOH[D�� HQJOREDQGR� D� DSOLFDomR� FRQMXJDGD� GH� VLQDLV�
moleculares, populações celulares e substratos que transportem ou permitam a 
DWUDomR�GH�FpOXODV��IDYRUHFHQGR�D�VXD�SUROLIHUDomR�H�GLIHUHQFLDomR�FRQWURODGD��SDUD�D�
formação de um tecido com características morfo-funcionais adequadas. 
Os progressos atingidos revelam-se promissores apesar da necessidade de validação 
FOtQLFD� HP� WHUPRV�GH�ELRVVHJXUDQoD�� HÀFiFLD� H� UHSURGXWLELOLGDGH�� (VSHUD�VH�� GHVWD�
IRUPD��XPD�PXGDQoD�GH�SDUDGLJPD�QD�DERUGDJHP�WHUDSrXWLFD�PpGLFR�GHQWiULD��FRP�
D�GLVSRQLELOL]DomR�GH�SURGXWRV�EDVHDGRV�QD�HQJHQKDULD�GH� WHFLGRV��PRGLÀFDQGR�R�
HVWDGR�GD�DUWH�QD�SUHVWDomR�GH�FXLGDGRV�GH�VD~GH�PpGLFR�GHQWiULRV��H�PHOKRUDQGR�D�
qualidade de vida dos pacientes.  

Pedro Sousa Gomes
Médico dentista
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ANA LÚCIA CUNHA 1 SANDRA GAVINHA 2

1 Médica Dentista; Aluna da Pós-graduação em CCMD, FCS-UFP

2 Médica Dentista; Professora Associada da FCS-UFP

RESUMO
Objetivo: Avaliação das alterações biomecânicas e estruturais associadas à Reabilitação Oral 
FRP�3UyWHVHV�3DUFLDLV�5HPRYtYHLV�
Materiais e Métodos:�5HDOL]RX�VH�XP�HVWXGR�HSLGHPLROyJLFR��GR�WLSR�REVHUYDFLRQDO�WUDQVYHUVDO��
DQDOtWLFR�RX�GH�SUHYDOrQFLD�QXPD�DPRVWUD�GD�SRSXODomR�GH�SDFLHQWHV�UHDELOLWDGRV�FRP�SUyWHVH�
SDUFLDO�UHPRYtYHO�QDV�&OtQLFDV�3HGDJyJLFDV�GD�)DFXOGDGH�&LrQFLDV�GD�6D~GH�GD�8QLYHUVLGDGH�
)HUQDQGR�3HVVRD��HQWUH������H�������DWUDYpV�GD�DSOLFDomR�GH�XP�LQTXpULWR�SDUD�UHJLVWR�GH�
GDGRV��)RUDP�REVHUYDGRV����SDFLHQWHV�D�TXHP�IRL�DSOLFDGR�R�LQTXpULWR�H�UHDOL]DGD�D�REVHUYDomR�
GDV� VXDV�SUyWHVHV��2� WUDWDPHQWR� HVWDWtVWLFR�GRV�GDGRV� IRL� HIHWXDGR�QR�SURJUDPD�Microsoft 

2IÀFH�([FHO����� e na IBM SPSS Statistics�������2�Teste do Qui-Quadrado foi aplicado para 
GHWHUPLQDU�DV�GLIHUHQoDV�H[LVWHQWHV�HQWUH�RV�JUXSRV�H�XWLOL]DGR�XP�QtYHO�GH�FRQÀDQoD�GH�����
Resultados:�)RUDP�DYDOLDGRV����SDFLHQWHV�FRP�XPD�PpGLD�GH�LGDGHV�GH���������������DQRV��
VHQGR�������GR�JpQHUR�IHPLQLQR��$�GHVGHQWDomR�PDLV�IUHTXHQWH�IRL�D�&ODVVH�,�GH�.HQQHG\�SDUD�
D�PDQGtEXOD���������H�DV�SUyWHVHV�SDUFLDLV�HVTXHOpWLFDV�IRUDP�R�WLSR�GH�SUyWHVHV�SUHGRPLQDQWH��
(VWDELOLGDGH�H�VXSRUWH�HVWiYHO�RX�ERP��IRL�HQFRQWUDGR�QD�PDLRU�SDUWH�GDV�SUyWHVHV�DYDOLDGDV��
TXHU� PD[LODUHV�� TXHU� PDQGLEXODUHV�� $� UHWHQomR� UHJLVWRX�VH� FRPR� DFHLWiYHO� HP� ������ GDV�
SUyWHVHV�SDUFLDLV�UHPRYtYHLV�PD[LODUHV�H�HP������GDV�PDQGLEXODUHV��4XDQWR�DRV�SDUkPHWURV�
DGDSWDomR�GD�EDVH��HVWDGR�GH�FRQVHUYDomR�H�HVWpWLFD��PDLV�GH�PHWDGH�GDV�SUyWHVHV�PD[LODUHV�
H�PDQGLEXODUHV�HP�HVWXGR��SRVVXtDP�XP�QtYHO�ERP��5HDGDSWDo}HV��IRUDP�UHJLVWDGDV�HP�����
GDV� SUyWHVHV� H� IUDWXUDV� HP� ������� 2V� DFUHVFHQWRV� YHULÀFDUDP�VH� HP� DSHQDV� ��� SUyWHVHV�
��������
Conclusões:�$�HVWDELOLGDGH�H�D�UHWHQomR�IRUDP�RV�FULWpULRV�GH�DYDOLDomR�FRP�YDORUHV�PDLV�EDL[RV�
H� LQVDWLVIDWyULRV� TXDQGR� FRPSDUDGRV� FRP� R� VXSRUWH� GDV� SUyWHVHV�� 9HULÀFDUDP�VH� DOJXPDV�
alterações estruturais levando a necessidade de tratamentos de readaptação dos dispositivos, 
sendo que uma grande percentagem nunca sofreu qualquer tipo de alteração estrutural.

INTRODUÇÃO
$�UHDELOLWDomR�RUDO�FRP�UHFXUVR�j�SUyWHVH�SDUFLDO�UHPRYtYHO��335��FRQYHQFLRQDO�GHYH�SHUPLWLU�
UHVWDXUDU�R�SODQR�RFOXVDO��D� IXQomR�PDVWLJDWyULD�D�HVWpWLFD�H� WRGDV�DV�UHVWDQWHV� IXQo}HV�GR�
aparelho estomatognático, sem qualquer prejuízo para os dentes remanescentes nem para os 
WHFLGRV�GH�VXSRUWH��EHP�FRPR�GHYROYHU�D�DXWRHVWLPD�H�D�GLJQLGDGH�DR�SDFLHQWH��*RLDWR�HW�DO���
������&DUQHLUR�HW�DO����������
$� QtYHO� ELROyJLFR� D� SUHVHQoD� GH� SUyWHVHV� GHQWiULDV� �3'�� HVWi� DVVRFLDGD� D� XP� DXPHQWR� GD�
IRUPDomR�GH�ELRÀOPHV��OHYDQGR�DR�DSDUHFLPHQWR�GH�FiULH�GHQWiULD��GD�SUREDELOLGDGH�DXPHQWDGD�
da ocorrência de recessão gengival e do aparecimento de doença periodontal principalmente 
QRV�GHQWHV�SLODUHV��SRGHQGR�OHYDU�j�SHUGD�GHQWiULD��)HDWKHUVWRQH�HW�DO���������3UHVKDZ�HW�DO���
������-RUJH�HW�DO���������2LOR�HW�DO����������5HODWLYDPHQWH�DRV�DVSHWRV�PHFkQLFRV�p�QHFHVViULR�
TXH� H[LVWD� XP� DGHTXDGR� VXSRUWH�� HVWDELOLGDGH�� UHWHQomR�� H� XPD� RFOXVmR� KDUPRQLRVD��

ALTERAÇÕES BIOMECÂNICAS E ESTRUTURAIS 
ASSOCIADAS AO USO DE PRÓTESES PARCIAIS 
REMOVÍVEIS: ESTUDO!PILOTO



  I  REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS  I  FORMAÇÃO & CIÊNCIA

omd  I  3  

UHVSHLWDQGR�DV�HVWUXWXUDV�DQDWyPLFDV�GD�FDYLGDGH�RUDO�FRP�R�REMHWLYR�GH�Pi[LPD�SUHVHUYDomR��
(VWHV� DVSHWRV� VmR� DOFDQoDGRV� DWUDYpV� GD� UHDOL]DomR� GH� XP� HVWXGR� SUp�SURWpWLFR� H� GH� XP�
FRUUHWR�SODQHDPHQWR� UHDELOLWDGRU�SDUD�DOpP�GD�QHFHVVLGDGH�GR�FRQWUROR� ULJRURVR�GHVWH� WLSR�
GH�GLVSRVLWLYRV� �*RLDWR�HW�DO����������$SHVDU�GH�VHUHP�UHVSHLWDGDV�DV� UHJUDV�GH�FRQVWUXomR�
H�PDQXWHQomR��H[LVWHP�VHPSUH�DOWHUDo}HV�ELRPHFkQLFDV�H�HVWUXWXUDLV�DVVRFLDGDV�DR�XVR�GH�
PPR. )UDWXUDV�GDV�EDVHV�GD�SUyWHVH�H�GRV�GHQWHV�DUWLÀFLDLV��$� IUDWXUD�GD�EDVH�SURWpWLFD�p�
EDVWDQWH�FRPXP��VHQGR�R�PDLV�SUHYDOHQWH��D�IUDWXUD�RX�GHVFRODPHQWR�GRV�GHQWHV�DUWLÀFLDLV��
3URYHP�GD�IDGLJD�RULJLQDGD�DWUDYpV�GD�ÁH[mR��*HUDOPHQWH�D�ÁH[mR�RFRUUH�HP�]RQDV�FRP�IHQGDV�
YLVtYHLV�D�QtYHO�PLFURVFySLFR��FRQFHQWUDQGR�VH�Dt�]RQDV�GH�VWUHVV��e�PDLV�IUHTXHQWH�TXH�HVWDV�
IUDWXUDV�RFRUUDP�D�QtYHO�DQWHULRU�GR�TXH�D�QtYHO�SRVWHULRU��+LUDMLPD�HW�DO����������Alteração da 
retenção, fraturas ou deformação dos retentores diretos: A retenção nas PPR, especialmente 
&ODVVHV�,,,�H�,9�GH�.HQQHG\��p�GDGD�SHORV�UHWHQWRUHV�GLUHWRV�H�VDEHPRV�TXH�DWLYDo}HV�H[FHVVLYDV�
de um retentor, podem gerar fadiga cíclica e consequentemente gerar fratura dos mesmos 
�*RLDWR�HW�DO����������$V�OLJDV�GH�&R�&U�VmR�PXLWR�XWLOL]DGDV�QD�FRQIHomR�GDV�335��GHYLGR�DR�VHX�
EDL[R�FXVWR�H�j�VXD�UHVLVWrQFLD�j�IDGLJD�FtFOLFD��(VWD�IDGLJD�FtFOLFD�UHVXOWD�HVVHQFLDOPHQWH�GD�
LQVHUomR�H�GHVLQVHUomR�GR�GLVSRVLWLYR�H�GDV�IRUoDV�PDVWLJDWyULDV��&KHQJ�HW�DO���������7DQQRXV�
HW�DO���������7RNXH�HW�DO����������([LVWHP�DXWRUHV�TXH�DÀUPDP�TXH�TXDQWR�PDLRU�IRU�R�OLPLWH�
de proporcionalidade das ligas dos retentores, menor será a probabilidade de deformação e 
FRQVHTXHQWHPHQWH�PHQRU�VHUi�D�SUREDELOLGDGH�GH�IUDWXUD��&KHQJ�HW�DO���������7DQQRXV�HW�DO���
�������Alteração da cor dos materiais: A alteração da cor dos materiais resulta de fatores 
H[WUtQVHFRV�RX�GH�IDWRUHV�LQWUtQVHFRV��2V�IDWRUHV�H[WUtQVHFRV�VmR�FDXVDGRV�GHYLGR�D�IHQyPHQRV�
de absorção e adsorção em meio oral, enquanto os fatores intrínsecos, à descoloração das 
SUyWHVHV�GHYLGR�DR�XVR�SURORQJDGR�GR�PDWHULDO��UHVXOWDQWH�GD�H[SRVLomR�D�SURGXWRV�TXtPLFRV�H�
ItVLFRV��HQYROYHQGR�DOWHUDo}HV�WpUPLFDV�H�GH�KXPLGDGH��3RGHP�DLQGD�H[LVWLU�RXWURV�IDWRUHV�FRPR�
D�GHVLGUDWDomR�RX�D�DEVRUomR�GH�iJXD��$VVXQomR�HW�DO����������$V�SUyWHVHV�TXDQGR�H[SRVWDV�
D�FRUDQWHV�DOLPHQWDUHV�FRPR�SRU�H[HPSOR��FKiV�H�FDIp��EHP�FRPR�DOJXQV�SURGXWRV�XVDGRV�QD�
KLJLHQL]DomR�SURWpWLFD��SRGHP�SLJPHQWDU�H�RX�DOWHUDU�D�FRU�GRV�PDWHULDLV�TXH�DV�FRQVWLWXHP��
&RPR�H[HPSOR��R�XVR�GH�Hipoclorito de Sódio�FRPR�SURGXWR�GH�KLJLHQL]DomR�GD�SUyWHVH�TXH�
SURYRFD�D�GHVFRORUDomR�GRV�PDWHULDLV�TXH�D�FRQVWLWXL��+RQJ�HW�DO���������%DUmR�HW�DO����������
Alterações da estabilidade, do suporte e da adaptação da base protética: As alterações 
que necessitam de readaptações de base estão relacionadas com o osso basal mandibular 
TXH�VRIUH�DOWHUDo}HV�DR�QtYHO�PRUIROyJLFR��GHYLGR�j�SHUGD�GHQWiULD�FRP�DOWHUDomR�GR�kQJXOR�
goniaco que pode alargar e ocorrer um encurtamento da altura dos ramos mandibulares e 
dos côndilos, levando a uma diminuição no tamanho vertical do terço inferior da face e a uma 
rotação da mandíbula. A perda dentária leva a uma reabsorção contínua do osso alveolar e a 
XPD�UHGXomR�GRV�VXOFRV�UHVLGXDLV��Huumonen et al.��������Kovacic et al.���������$�UHGXomR�GR�
UHERUGR�DOYHRODU�UHVLGXDO�SRGH�VHU�FRQVLGHUDGD�XPD�DOWHUDomR�ELROyJLFD�DVVRFLDGD�DR�XVR�GH�
XPD�SUyWHVH��H�PXLWRV�FOtQLFRV�DÀUPDP�VHU�D�DOWHUDomR�PDLV�SUHYDOHQWH��'LYDULV�HW�DO����������
(VWDV�DOWHUDo}HV�HVWmR�UHODFLRQDGDV�FRP�D�HVWDELOLGDGH�H�FRP�DOWHUDo}HV�GR�VXSRUWH�SURWpWLFR��
'HYHP�SRUWDQWR�VHU�FRQVLGHUDGRV�RV�IDWRUHV�HWLROyJLFRV�ORFDLV�UHODFLRQDGRV�FRP�D�UHDEVRUomR�
H�TXH�SRGHP�DOWHUDU�EDVHV��VXSRUWH�H�FRQVHTXHQWHPHQWH�LQÁXHQFLDU�D�HVWDELOLGDGH��2V�DVSHWRV�
UHODFLRQDGRV�H�TXH�SRGHP�DJUDYDU�FDGD�VLWXDomR�FOtQLFD�VmR�R�WLSR�GH�SUyWHVHV��TXDO�R�PD[LODU�
reabilitado, esquema oclusal de reabilitação, características do rebordo alveolar residual, 
WHPSR�GH�DXVrQFLDV�GHQWiULDV�H�RXWURV�IDWRUHV�LQWUtQVHFRV��Huumonen et al.��������Kovacic et 

al.���������

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo-piloto compreendeu uma amostra de pacientes escolhidos e cuja reabilitação com 
335�FRQYHQFLRQDO�IRL�UHDOL]DGD�QDV�&OtQLFDV�3HGDJyJLFDV�GH�0HGLFLQD�'HQWiULD�GD�)DFXOGDGH�
GH�&LrQFLDV�GD�6D~GH�GD�8QLYHUVLGDGH�)HUQDQGR�3HVVRD��&30'�)&6�8)3���HQWUH�R�DQR�GH������
H������QD�XQLGDGH�FXUULFXODU�GH�SURVWRGRQWLD��$�DPRVWUD�IRL�VHOHFLRQDGD��WHQGR�HP�DWHQomR�
RV�VHJXLQWHV�FULWpULRV�GH�H[FOXVmR��SDFLHQWHV�UHDELOLWDGRV�FRP�335�TXH�QmR�IRUDP�UHDELOLWDGRV�
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QDV�&30'�)&6�8)3��SDFLHQWHV�UHDELOLWDGRV�FRP�SUyWHVH�À[D�RX�LPSODQWHV��SDFLHQWHV�TXH�IRUDP�
UHDELOLWDGRV�FRP�335�QDV�&30'�)&6�8)3��PDV�TXH�VH�HQFRQWUHP�D�VHU�UHDELOLWDGRV��SDFLHQWHV�
TXH� QmR� XWLOL]HP� DV� 335� RX� TXH� WHQKDP� SHUGLGR� XPD� RX� DPEDV� DV� SUyWHVHV�� SDFLHQWHV�
UHDELOLWDGRV� HQWUH������D������TXH�QmR� WHQKDP�YLVLWDGR�DV�&30'�)&6�8)3�QRV�~OWLPRV���
DQRV��2�Q~PHUR�GH�SDUWLFLSDQWHV�QHVWH�HVWXGR�IRL�GH�����FRP�XPD�WD[D�GH�DGHVmR�GH�������
Para a análise de dados, recorreu-se ao 0LFURVRIW�2IÀFH�([FHO����� e à IBM SPSS Statistics 
������2�Teste do Qui-Quadrado� IRL� DSOLFDGR� SDUD� GHWHUPLQDU� DV� GLIHUHQoDV� H[LVWHQWHV� HQWUH�
RV�JUXSRV�H�XWLOL]DGR�XP�QtYHO�GH�FRQÀDQoD�GH������2�SUHVHQWH�HVWXGR�WHYH�D�DSURYDomR�GD�
&RPLVVmR�GH�eWLFD�GD�8)3��2V�FULWpULRV�SDUD�D�DYDOLDomR�FOtQLFD� IRUDP�DGDSWDGRV�GR�HVWXGR�
HIHWXDGR�SRU�(WPDQ�HW�DO����������Estabilidade: aplicou-se uma força ligeira de pressão vertical 
XQLODWHUDOPHQWH� H� REVHUYRX�VH� R� GHVORFDPHQWR� QR� ODGR� FRQWUD� ODWHUDO�� &RQVLGHURX�VH�� ERD��
OLJHLUR�RX�QHQKXP�PRYLPHQWR�GD�SUyWHVH�VRE�SUHVVmR��DFHLWiYHO��PRYLPHQWR�PRGHUDGR�TXDQGR�
VH�DSOLFRX�D�IRUoD�QDV�HVWUXWXUDV�GH�VXSRUWH��LQVDWLVIDWyULD��PRYLPHQWR�DFHQWXDGR�TXDQGR�VH�
aplicou pressão sob as estruturas de suporte. Suporte:� DYDOLRX�VH�D� UHVLVWrQFLD�GD�SUyWHVH�
ao deslocamento da mesma na direção dos tecidos quando foi aplicada uma força vertical. 
&RQVLGHURX�VH��ERP��ERD�UHVLVWrQFLD�DR�GHVORFDPHQWR�GD�SUyWHVH�QR�VHQWLGR�GRV�WHFLGRV�PROHV�
jV� IRUoDV� YHUWLFDLV�� DFHLWiYHO�� OLJHLUD� RX�PRGHUDGD� UHVLVWrQFLD� DR� GHVORFDPHQWR� GD� SUyWHVH�
QR� VHQWLGR� GRV� WHFLGRV� PROHV� jV� IRUoDV� YHUWLFDLV�� LQVDWLVIDWyULR�� QHQKXPD� UHVLVWrQFLD� DR�
GHVORFDPHQWR�GD�SUyWHVH��QR�VHQWLGR�GRV�WHFLGRV�PROHV��jV�IRUoDV�YHUWLFDLV��Retenção: avaliou-
VH�D�UHVLVWrQFLD�YHUWLFDO�GD�335�TXDQGR�VH�DSOLFRX�IRUoD�SDUD�UHPRYHU�D�PHVPD��)RL�FRQVLGHUDGD��
ERD��ERD�UHVLVWrQFLD�j�WUDomR�YHUWLFDO�H�UHVLVWrQFLD�VXÀFLHQWH�jV�IRUoDV�ODWHUDLV��DFHLWiYHO��OLJHLUD�
RX�PRGHUDGD�UHVLVWrQFLD�j�WUDomR�YHUWLFDO��SRXFD�UHVLVWrQFLD�jV�IRUoDV�ODWHUDLV��LQVDWLVIDWyULD��
QHQKXPD�UHVLVWrQFLD�j�WUDomR�YHUWLFDO�H�QHQKXPD�UHVLVWrQFLD�jV�IRUoDV�ODWHUDLV��$�SUyWHVH�OXJDU�
deslocava-se. Adaptação da base das próteses: a adaptação foi avaliada consoante a base 
GD�335�VH�HQFRQWUDYD�HP�FRQFRUGkQFLD�RX�QmR�FRP�DV�HVWUXWXUDV�DQDWyPLFDV�VXEMDFHQWHV��
&RQVLGHURX�VH��ERD��DGDSWDomR�GD�EDVH�GDV�SUyWHVHV�jV�HVWUXWXUDV�DQDWyPLFDV�VXEMDFHQWHV��
DFHLWiYHO�� OLJHLUD� D� PRGHUDGD� DGDSWDomR� GD� EDVH� GDV� SUyWHVHV� jV� HVWUXWXUDV� DQDWyPLFDV�
VXEMDFHQWHV��LQVDWLVIDWyULD��QHQKXPD�DGDSWDomR�GD�EDVH�GDV�SUyWHVHV�jV�HVWUXWXUDV�DQDWyPLFDV�
subjacentes. Estado de conservação das próteses: foi avaliada a integridade estrutural da 
335��)RL�FRQVLGHUDGR��ERD��TXDQGR�D�SUyWHVH�VH�HQFRQWUDYD�D�QtYHO�HVWUXWXUDO�tQWHJUD��DFHLWiYHO��
SUHVHQoD�GH�ÀVVXUDV�QD�SUyWHVH��LQVDWLVIDWyULD��SUHVHQoD�GH�IUDWXUDV�FRPSOHWDV�QD�SUyWHVH�RX�
perda de partes da mesma. Estética:�DYDOLDomR�GDV�VHJXLQWHV�FDUDFWHUtVWLFDV��FRU��PRUIRORJLD��
SRVLomR� H� WDPDQKR� GRV� GHQWHV� DUWLÀFLDLV�� &RQVLGHURX�VH�� ERD�� FRU�� PRUIRORJLD�� SRVLomR� H�
WDPDQKR�GRV�GHQWHV�DUWLÀFLDLV�R�PDLV�HVWHWLFDPHQWH�IDYRUiYHO�SDUD�R�SDFLHQWH��5HSURGX]LQGR�
ÀGHGLJQDPHQWH� RV� GHQWHV�QDWXUDLV� DXVHQWHV�� DFHLWiYHO�� FRU��PRUIRORJLD�� SRVLomR�H� WDPDQKR�
GRV�GHQWHV�DUWLÀFLDLV�R�PDLV�UD]RiYHO�SDUD�R�SDFLHQWH��5HSURGX]LD�RV�GHQWHV�QDWXUDLV�DXVHQWHV��
PDV�FRP�XP�FODUR�DVSHWR�GH�DUWLÀFLDLV��LQVDWLVIDWyULD��FRU��PRUIRORJLD��SRVLomR�H�WDPDQKR�GRV�
GHQWHV�DUWLÀFLDLV�LQFRUUHWRV��QmR�UHSURGX]LQGR�XPD�FRUUHWD�UHDELOLWDomR�HVWpWLFD��Higiene das 
próteses: a presença de placa bacteriana traduziu-se por presença de placa bacteriana nas 
EDVHV�H�FRQHFWRUHV�GD�SUyWHVH��$�DXVrQFLD�GH�SODFD�EDFWHULDQD�WUDGX]LX�VH�SRU�XPD�SUyWHVH�
corretamente higienizada, sem placa bacteriana visível

RESULTADOS
$�PpGLD�GH�LGDGHV�GRV�SDFLHQWHV�SDUWLFLSDQWHV�IRL�GH���������������DQRV��VHQGR�������GR�
JpQHUR�IHPLQLQR�H�������GR�JpQHUR�PDVFXOLQR��(P�������GRV�SDFLHQWHV�HP�HVWXGR�D�SUyWHVH�
D�VHU�DYDOLDGD�HUD�D�VXD�SULPHLUD�H[SHULrQFLD�UHDELOLWDGRUD��$�PpGLD�GR�Q~PHUR�GH�FRQVXOWDV�
GH�FRQWUROR�UHDOL]DGDV�SHORV�SDFLHQWHV�SDUWLFLSDQWHV�DSyV�D�LQVHUomR�GDV�DWXDLV�SUyWHVHV�IRL�
GH��������������$�GHVGHQWDomR�PDLV�IUHTXHQWH�IRL�D�&ODVVH�,�GH�.HQQHG\�SDUD�D�PDQGtEXOD�
���������SRUpP�D�&ODVVH�,�H�,,,�GH�.HQQHG\�PD[LODU�IRL�LJXDODGD����������$�&ODVVH�,9�GH�.HQQHG\�
IRL�D�PHQRV�IUHTXHQWH��)LJXUD����
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)LJXUD����&ODVVLÀFDomR�GDV�GHVGHQWDo}HV�FRP�UHFXUVR�j�FODVVLÀFDomR�GH�.HQQHG\�

2�WLSR�GH�335�PDLV�SUHGRPLQDQWH�QD�SUHVHQWH�DPRVWUD��WDQWR�SDUD�D�PD[LOD�FRPR�
SDUD�D�PDQGtEXOD��IRL�D�335�HVTXHOpWLFD��)LJXUD����

Figura 2: Distribuição dos tipos de PPR
 



FORMAÇÃO & CIÊNCIA  I  REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS  I  

6  I  omd

Registaram-se uma maioria das PPR em estudo com estabilidade e suporte aceitável ou bom. 
0DLV� GH�PHWDGH� �������� GDV� 335�PD[LODUHV� DSUHVHQWDYDP�VH� QR� HVWDGR� DFHLWiYHO� TXDQWR� j�
UHWHQomR��)LJXUD�����$V�SUyWHVHV�PDQGLEXODUHV�QD�VXD�PDLRULD�UHJLVWDUDP�YDORUHV�GH�HVWDELOLGDGH�
e suporte considerados “bons”. Contudo, a nível da retenção os valores de PPR mandibulares 
FRP�UHWHQomR�ERD�H�335�PDQGLEXODUHV�FRP�UHWHQomR�DFHLWiYHO�LJXDODUDP�VH����������)LJXUD����

Figura 3: Estado das PPR maxilares quanto à estabilidade, 
suporte e retenção

Figura 4: Estado das PPR mandibulares quanto à 
estabilidade, suporte e retenção
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2V� SDUkPHWURV� DYDOLDGRV�� DGDSWDomR� GD� EDVH�� HVWDGR� GH� FRQVHUYDomR� H� HVWpWLFD�� QDV� 335�
PD[LODUHV��UHJLVWDP�VH�FRP�XP�QtYHO�ERP��1HQKXPD�335�PD[LODU�VH�UHJLVWRX�FRPR�LQVDWLVIDWyULD�
DR�QtYHO�GD�HVWpWLFD��$V�335�PDQGLEXODUHV�UHJLVWDYDP�YDORUHV�FOtQLFRV�ERQV�QD�DYDOLDomR�GH�
DGDSWDomR�GD�EDVH��HVWDGR�GH�FRQVHUYDomR�H�HVWpWLFD��UHVSHWLYDPHQWH���������������H�������
�)LJXUD����

Figura 5: Estado das PPR quanto à adaptação da base, estado de conservação e estética

5HJLVWDUDP�VH�����GH�SUyWHVHV�TXH�VRIUHUDP�UHDGDSWDo}HV�H�IUDWXUDV�FRP�UHVSHWLYR�FRQVHUWR��
HP�DSHQDV��������Q �����1R�TXH�UHVSHLWD�DRV�SRVVtYHLV�DFUHVFHQWRV�TXH�DV�335�SRVVDP�WHU�
VRIULGR��DSHQDV�HP����SUyWHVHV���������IRUDP�HQFRQWUDGDV��7DEHOD����

TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE ACORDO COM AS ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS

 “As próteses sofreram “As próteses sofreram “As próteses sofreram

 readaptações?” fraturas com o seu acrescentos?”

  respetivo conserto?”

 N % N % N %
6LP� ��� ������ ��� ������ ��� �����
1mR� ��� ������ ��� ������ ��� �����
7RWDO� ��� ������� ��� ������� ��� ������

'D�DQiOLVH�FRPSDUDWLYD�HQWUH�R�DQR�GH�LQVHUomR�GDV�SUyWHVHV�UHPRYtYHLV�VXSHULRUHV�H�LQIHULRUHV�
H� RV� YDORUHV� GH� UHDGDSWDo}HV�� IUDWXUDV� H� DFUHVFHQWRV�� FRQFOXLX�VH� FRP� ���� GH� FRQÀDQoD�
TXH�QmR�H[LVWLD�XPD�UHODomR�HVWDWLVWLFDPHQWH�VLJQLÀFDWLYD�HQWUH�DV�UHDGDSWDo}HV��IUDWXUDV��H�
acrescentos sofridos pelas PPR e o ano de colocação. O mesmo se constatou relativamente à 
DQiOLVH�FRPSDUDWLYD�HQWUH�RV�GLIHUHQWHV�SDUkPHWURV�DQDOLVDGRV�GR�HVWDGR�GDV�SUyWHVHV�H�R�DQR�
da sua inserção. 
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$�KLJLHQH�GDV�335� IRL�DYDOLDGD�GH�DFRUGR�FRP�RV�FULWpULRV�H� UHJLVWRX�VH�TXHU�SDUD�D�PD[LOD�
RX� SDUD� D� PDQGtEXOD�� TXH� PDLV� GH� PHWDGH� GDV� SUyWHVHV� ������� H� ���� UHVSHWLYDPHQWH��
DSUHVHQWDYD�DXVrQFLD�GH�SODFD�EDFWHULDQD��7DEHOD����

TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO 
                   DA HIGIENE DAS PRÓTESES

  Maxila Mandíbula
 N % N %
3UHVHQoD�GH�SODFD�EDFWHULDQD� ��� ������ ��� �����
$XVrQFLD�GH�SODFD�EDFWHULDQD� ��� ������ ��� �����
7RWDO� ��� ������� ��� ������

DISCUSSÃO DE RESULTADOS
$�WD[D�GH�DGHVmR�GRV�SDFLHQWHV�SDUD�SDUWLFLSDUHP�QR�HVWXGR�HP�TXHVWmR���������IRL�OLJHLUDPHQWH�
menor em relação a outros estudos publicados, com metodologia muito semelhante como o 
HVWXGR�HIHWXDGR�SRU�.R\DPD�H�VHXV�FRODERUDGRUHV���������HP�TXH�D�WD[D�GH�DGHVmR�IRL�GH�
������RX�R�HVWXGR�HIHWXDGR�SRU�$PRULP���������FRP�������GH�SDUWLFLSDQWHV��1R�HVWXGR�GH�
&RVPH�HW�DO���������RV�DXWRUHV�UHIHUHP�DSHQDV�XPD�WD[D�GH�DGHVmR�GH��������
$�PpGLD�GH�LGDGHV�GRV�SDFLHQWHV�HP�HVWXGR����������������UHJLVWD�VH�GHQWUR�GDV�PpGLDV�GH�
RXWURV�HVWXGRV�FRQVLGHUDGRV�FRPR�&DUQHLUR�HW�DO���������RX�2VWHUEHUJ�HW�DO����������&RQVWDWRX�
VH� WDPEpP�TXH� D� JUDQGH�PDLRULD� GRV� SDFLHQWHV� WLQKD�PDLV� GH� ��� DQRV� ��������� SRGHQGR�
DVVRFLDU� HVWD� HYLGrQFLD� DR� IDFWR� GH� DXWRUHV� FRPR� &DUQHLUR� H� VHXV� FRODERUDGRUHV� �������
GHIHQGHUHP�TXH�D� SRSXODomR�PXQGLDO� p� FRQVWLWXtGD�PDLRULWDULDPHQWH�SRU� SRSXODomR� LGRVD��
LQFOXVLYH�HP�3RUWXJDO�H�TXH�D�GHVGHQWDomR�SDUFLDO�RX�DWp�PHVPR�WRWDO�HVWi�PXLWR�DVVRFLDGD�
D�HVWD�IDL[D�HWiULD��2�JUXSR�HWiULR�HP�PLQRULD�HUD�FRQVWLWXtGR��HVVHQFLDOPHQWH�SRU�SDFLHQWHV�
FRP� LGDGH� LQIHULRU� D� ��� DQRV� �������� SRGHPRV� VXSRU�� FRPR� DÀUPD� 3HWHUVHQ� HW� DO�� ��������
que as medidas preventivas defendidas estejam a consciencializar a população, levando a 
TXH�H[LVWDP�PDLV�FXLGDGRV�FRP�D�VXD�VD~GH�RUDO��RX�HQWmR��FRPR�VH�YHULÀFRX�QXPD�UHYLVmR�
ELEOLRJUiÀFD�HIHWXDGD�SRU�=LW]PDQQ�H�VHXV�FRODERUDGRUHV��������H�QXP�RXWUR�HVWXGR�HIHWXDGR�
SRU�2VWHUEHUJ�HW�DO����������TXH�RV�SDFLHQWHV�PDLV�MRYHQV�FRP�QHFHVVLGDGHV�GH�UHDELOLWDo}HV�
WHQGHP�D�RSWDU�SRU�RSo}HV�PDLV�GLVSHQGLRVDV�H�PDLV�FyPRGDV��
O estado das PD tanto superiores como inferiores, apresenta-se bom, comparativamente às 
outras opções, resultados estes muito semelhantes aos obtidos por Cosme e seus colaboradores 
�������H�SRU�$ERXHONRPVDQ�HW�DO����������0DV�VH�DQDOLVDUPRV��HP�SDUWLFXODU��D�SHUFHQWDJHP�
GH�SUyWHVHV�HP�HVWDGR�LQVDWLVIDWyULR�YHPRV�TXH�D�HVWDELOLGDGH�H�D�UHWHQomR�IRUDP�RV�FULWpULRV�
GH� DYDOLDomR� FRP� YDORUHV� PDLV� EDL[RV� H� LQVDWLVIDWyULRV� WDO� FRPR� IRL� UHJLVWDGR� SRU� -RUJH� H�
FRODERUDGRUHV��������H�SRU�%LOKDQ�HW�DO�� ��������RQGH�D�IDOWD�GH�UHWHQomR�IRL�D�FRPSOLFDomR�
PHFkQLFD�FRP�PDLV�SUHYDOrQFLD��9HULÀFRX�VH��WDPEpP��TXH�DV�3'�PD[LODUHV�REWLYHUDP�PDLV�
resultados registados como “bons” do que resultados aceitáveis comparativamente às PD 
PDQGLEXODUHV��UHVXOWDGRV�PXLWR�VHPHOKDQWHV�DRV�REWLGRV�SRU�(WPDQ�HW�DO����������
Da análise entre o estado da PD e o tipo de desdentação, não se registou qualquer associação 
HVWDWLVWLFDPHQWH�VLJQLÀFDWLYD��VHQGR�TXH�RXWURV�DXWRUHV�FRPR�$PRULP��������H�)HUUHLUD��������
WDPEpP� DSUHVHQWDUDP� UHVXOWDGRV� VHPHOKDQWHV�� 1R� HQWDQWR�� R� Q~PHUR� GH� DYDOLDo}HV� SRGH�
condicionar estes valores.
Nos parâmetros referentes às alterações estruturais, regista-se a maioria das PPR em estudo 
�DSUR[LPDGDPHQWH�������FRPR�QmR�WHQGR�VRIULGR�QHP�UHDGDSWDo}HV��IUDWXUDV�RX�DFUHVFHQWRV��
UHVXOWDGRV�PXLWR�VHPHOKDQWHV�DRV�REWLGRV�SRU�9DQ]HYHUHQ�HW�DO����������RQGH�DSHQDV�������
GDV� 335� VXSHULRUHV� H� ���� ��� GDV� LQIHULRUHV� WLQKDP� VRIULGR� DOWHUDo}HV�� $� PDLRULD� GDV� 3'�
LQVHULGDV�QR�DQR�GH������IRUDP�DV�TXH�REWLYHUDP�PDLRU�YDORU�GH�SHUFHQWDJHP�GH�UHDGDSWDo}HV��
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DFUHVFHQWRV�H�IUDWXUDV��&RQWXGR��YHULÀFRX�VH�KDYHU�DXVrQFLD�GH�DVVRFLDomR�HVWDWLVWLFDPHQWH�
VLJQLÀFDWLYD��HQWUH�R�DQR�GH� LQVHUomR�H�RV�YDORUHV�GH� UHDGDSWDo}HV��DFUHVFHQWRV�H� IUDWXUDV��
1XP� HVWXGR� HIHWXDGR� D� -RUJH� HW� DO�� �������� D� ��� SDFLHQWHV�� DSyV� �� DQRV� GH� XVR� GD� 3'��
UHJLVWDUDP�XPD�EDL[D�SHUFHQWDJHP�GH�IUDWXUDV�H�UHDGDSWDo}HV��+LUDMLPD�HW�DO���������DÀUPDP�
TXH�����GDV�3'�DYDOLDGDV�DSyV���DQRV��VRIUHUDP�IUDWXUDV�VHQGR�PDLV�SUHYDOHQWHV�DV�IUDWXUDV�
RX�GHVFRODPHQWRV�GRV�GHQWHV�DUWLÀFLDLV�GD�EDVH�SURWpWLFD�
Em mais de metade das PD regista-se ausência de placa bacteriana, muito semelhante aos 
UHVXOWDGRV�REWLGRV�SRU�&RVPH�HW�DO���������H�SRU�$ERXHONRPVDQ�HW�DO����������RQGH�����GDV�
PPR avaliadas possuíam uma boa higiene oral. Contudo estes resultados contrariam muitos 
DXWRUHV�� FRPR� 3UHVKDZ� HW� DO�� ������� TXH� GHIHQGHP�� TXH�PXLWRV� GRV� SDFLHQWHV� QmR� WHP� R�
KiELWR�GH�UHDOL]DU�D�KLJLHQH�RUDO�H�SURWpWLFD��VHQGR�QHFHVViULR�TXH�R�PpGLFR�GHQWLVWD�PRWLYH�H�
LQFHQWLYH�HVWHV�KiELWRV�QDV�FRQVXOWDV�GH�FRQWUROR��2�PHVPR�VH�YHULÀFRX�QXP�HVWXGR�UHDOL]DGR�
SRU�%DUDQ�H�VHXV�FRODERUDGRUHV� �������RQGH�����GD�DPRVWUD�HP�HVWXGR� ����� LQGLYtGXRV���
DSUHVHQWDYDP�KLJLHQH�RUDO�SREUH�GDV�VXDV�SUyWHVHV�UHPRYtYHLV��QR�HQWDQWR��QHVWH�HVWXGR�ÀFRX�
SURYDGR�H[LVWLU�DVVRFLDomR�VLJQLÀFDWLYD�HQWUH�RV�KiELWRV�GH�KLJLHQH�RUDO�H�D�LGDGH��R�JpQHUR��R�
QtYHO�VRFLRHFRQyPLFR�H�R�QtYHO�GH�LQVWUXomR�HVFRODU�

CONCLUSÕES
$V� SUyWHVHV� PDQGLEXODUHV� UHJLVWDUDP� PDLV� UHVXOWDGRV� FODVVLÀFDGRV� FRPR� ´ERQVµ� GR� TXH�
UHVXOWDGRV�´DFHLWiYHLVµ�FRPSDUDWLYDPHQWH�jV�PD[LODUHV��$�HVWDELOLGDGH�H�D�UHWHQomR�IRUDP�RV�
FULWpULRV�GH�DYDOLDomR�FRP�YDORUHV�PDLV�EDL[RV�H� LQVDWLVIDWyULRV�TXDQGR�FRPSDUDGRV�FRP�R�
VXSRUWH�GDV�SUyWHVHV��5HODWLYDPHQWH�DR�HVWDGR�GH�FRQVHUYDomR�WDQWR�GDV�SUyWHVHV�VXSHULRUHV�
FRPR�LQIHULRUHV�YHULÀFDPRV�D�H[LVWrQFLD�GH�XPD�SHUFHQWDJHP�PDLRU�GH�SUyWHVHV�HP�ERP�HVWDGR�
UHJLVWDQGR�VH�OLJHLUD�WHQGrQFLD�SDUD�XP�HVWDGR�PHOKRU�GDV�SUyWHVHV�PDQGLEXODUHV��$OWHUDo}HV�
estruturais que levam a necessidade de tratamentos de readaptação dos dispositivos, foram 
registadas, sendo que uma grande percentagem das PPR avaliadas nunca sofreu qualquer tipo 
de alteração estrutural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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��%DUDQ��,��H�1DOoDFL��5����������6HOI�UHSRUWHG�GHQWXUH�K\JLHQH�KDELWV�DQG�RUDO�WLVVXH�FRQGLWLRQV�
RI�FRPSOHWH�GHQWXUH�ZHDUHUV��$UFKLYHV�RI�*HURQWRORJ\�DQG�*HULDWULFV������SS����������
��%DUmR��9��$��5���HW�DOOL���������/RQJ�WHUP�FOLQLFDO�HYDOXDWLRQ�RI�WKH�FRORU�VWDELOLW\�DQG�VWDLQDELOLW\�
RI�DFU\OLF�UHVLQ�GHQWXUH�WHHWK��7KH�-RXUQDO�RI�3URVWKHWLF�'HQWLVWU\��SS����������
��%LOKDQ��+���HW�DOOL����������&RPSOLFDWLRQ�UDWHV�DQG�SDWLHQW�VDWLVIDFWLRQ�ZLWK�UHPRYDEOH�GHQWXUHV��
-�$GY�3URVWKRGRQW�����SS����������
�� &DUQHLUR�� $�� &�� 0��� HW� DOOL�� �������� &DUDFWHUL]DomR� GD� GHVGHQWDomR� SDUFLDO� QXPD� DPRVWUD�
SRSXODFLRQDO�GH�XPD�)DFXOGDGH�GH�0HGLFLQD�'HQWiULD��5HYLVWD�3RUWXJXHVD�GH�(VWRPDWRORJLD�H�
0HGLFLQD�'HQWiULD�H�&LUXUJLD�0D[LORIDFLDO������SS��������
��&KHQJ��+���HW�DOOL����������&\FOLF�IDWLJXH�SURSHUWLHV�RI�FREDOW�FKURPLXP�DOOR\�FODVSV�IRU�SDUWLDO�
UHPRYDEOH�GHQWDO�SURVWKHVHV��-�3URVWKHW�'HQW�������SS����������
��&RVPH��'��&���HW�DOOL����������)XQFWLRQDO�HYDOXDWLRQ�RI�RUDO�UHKDELOLWDWLRQ�ZLWK�UHPRYDEOH�SDUWLDO�
GHQWXUHV�DIWHU�ÀYH�\HDUV��-�$SSO�2UDO�6FL���������SS����������
�� 'LYDULV�� .��� HW� DOOL�� �������� /RVV� RI� QDWXUDO� GHQWLWLRQ�� PXOWL�OHYHO� HIIHFWV� DPRQJ� D� JHULDWULF�
SRSXODWLRQ��*HURGRQWRORJ\������SS����������
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�� (WPDQ�� 0�� .�� H� %LNH\�� '�� �������� &OLQLFDO� SHUIRUPDQFH� RI� UHPRYDEOH� SDUWLDO� GHQWXUHV�� $�
UHWURVSHFWLYH�FOLQLFDO�VWXG\��2SHQ�-RXUQDO�RI�6WRPDWRORJ\�����SS����������
��)HDWKHUVWRQH��-��'��%���6LQJK��6��H�&XUWLV��'��$����������&DULHV�5LVN�$VVHVVPHQW�DQG�0DQDJHPHQW�
IRU�WKH�3URVWKRGRQWLF�3DWLHQW��-RXUQDO�RI�3URVWKRGRQWLFV������SS������
��)HUUHLUD��1��0��)��'����������5HDELOLWDomR�GH�VHODV�OLYUHV�FRP�SUyWHVH�UHPRYtYHO�FDUDFWHUL]DomR�
H� UHVROXomR� GH� FRPSOLFDo}HV�� 9LVHX�� ,QVWLWXWR� GH� &LrQFLDV� GD� 6D~GH�� 8QLYHUVLGDGH� &DWyOLFD�
Portuguesa.
��*RLDWR��0��&���HW�DOOL����������,QVHUWLRQ�DQG�IROORZ�XS�RI�FRPSOHWH�GHQWXUHV��D�OLWHUDWXUH�UHYLHZ��
*HURGRQWRORJ\������SS����������
��+LUDMLPD��<���7DNDKDVKL��+��H�0LQDNXFKL��6����������,QÁXHQFH�RI�D�GHQWXUH�VWUHQJWKHQHU�RQ�WKH�
GHIRUPDWLRQ�RI�D�PD[LOODU\�FRPSOHWH�GHQWXUH��'HQWDO�0DWHULDOV�-RXUQDO���������SS����������
��+RQJ��*���HW�DOOL����������,QÁXHQFH�RI�GHQWXUH�FOHDQVHUV�RQ�WKH�FRORU�VWDELOLW\�RI�WKUHH�W\SHV�RI�
GHQWXUH�EDVH�DFU\OLF�UHVLQ��-�3URVWKHW�'HQW�������SS����������
��+XXPRQHQ��6���HW�DOOL����������5HVLGXDO�ULGJH�UHVRUSWLRQ��ORZHU�GHQWXUH�VWDELOLW\�DQG�VXEMHFWLYH�
FRPSODLQWV�DPRQJ�HGHQWXORXV�LQGLYLGXDOV��-RXUQDO�RI�2UDO�5HKDELOLWDWLRQ������SS����������
��-RUJH��-��+���HW�DOOL����������&OLQLFDO�HYDOXDWLRQ�RI�IDLOXUHV�LQ�UHPRYDEOH�SDUWLDO�GHQWXUHV��-RXUQDO�
RI�2UDO�6FLHQFH���������SS����������
��.R\DQR��.���7VXNL\DPD��<��H�.XZDWVXUX��5����������5HKDELOLWDWLRQ�RI�RFFOXVLRQ���VFLHQFH�RU�DUW"��
-RXUQDO�RI�2UDO�5HKDELOLWDWLRQ������SS����������
�� .RYDFLF�� ,��� =ODWDULF�� '�� .�� H� &OHELF�� $�� �������� 5HVLGXDO� ULGJH� DWURSK\� LQ� FRPSOHWH� GHQWXUH�
ZHDUHUV�DQG�UHODWLRQVKLS�ZLWK�GHQVLWRPHWULF�YDOXHV�RI�D�FHUYLFDO�VSLQH��D�KLHUDUFKLFDO�UHJUHVVLRQ�
DQDO\VLV��*HURGRQWRORJ\������SS����������
��2LOR��0��	�%DNNHQ��9����������%LRÀOP�DQG�'HQWDO�%LRPDWHULDOV��0DWHULDOV�����SS������������
��2VWHUEHUJ�� 7�� H�&DUOVRRQ��*�� (�� ��������'HQWDO� VWDWH�� SURVWKRGRQWLF� WUHDWPHQW�DQG� FKHZLQJ�
DELOLW\���D�VWXG\�RI�ÀYH�FRKRUWV�RI����\HDU�ROG�VXEMHFWV��-RXUQDO�RI�2UDO�5HKDELOLWDWLRQ������SS��
��������
��3HWHUVHQ��3��(��H�<DPDPRWR��7����������,PSURYLQJ�WKH�RUDO�KHDOWK�RI�ROGHU�SHRSOH��WKH�DSSURDFK�
RI�WKH�:+2�*OREDO�2UDO�+HDOWK�3URJUDPPH��&RPPXQLW\�'HQW�2UDO�(SLGHPLRO������SS��������
��3UHVKDZ��3��0��� HW� DOOL�� �������� $VVRFLDWLRQ�RI� UHPRYDEOH�SDUWLDO� GHQWXUH�XVH�ZLWK�RUDO� DQG�
V\VWHPLF�KHDOWK��-RXUQDO�RI�'HQWLVWU\������SS����������
�� 7DQQRXV�� )��� HW� DOOL�� �������� 5HWHQWLYH� IRUFHV� DQG� IDWLJXH� UHVLVWDQFH� RI� WKHUPRSODVWLF� UHVLQ�
FODVSV��'HQWDO�0DWHULDOV������SS����������
��7RNXH��$���+D\DNDZD��7��H�2KNXER��&����������)DWLJXH�UHVLVWDQFH�DQG�UHWHQWLYH�IRUFH�RI�FDVW�
FODVSV�WUHDWHG�E\�VKRW�SHHQLQJ��-RXUQDO�RI�3URVWKRGRQWLFV�5HVHDUFK������SS����������
��9DQ]HYHUHQ��&���HW�DOOL���������7UHDWPHQW�ZLWK�UHPRYDEOH�SDUWLDO�GHQWXUHV��ORQJLWXGLQDO�VWXG\��
3DUW�,��-��2UDO�5HKDELO���������SS����������
��=LW]PDQQ��1��8���+DJPDQQ��(��H�:HLJHU��5����������:KDW�LV�WKH�SUHYDOHQFH�RI�YDULRXV�W\SHV�RI�
SURVWKHWLF�GHQWDO�UHVWRUDWLRQV�LQ�(XURSH"��&OLQ��2UDO�,PSO��5HV����������SS��������
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Agenda
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EVENTOS CIENTÍFICOS

     Formação Contínua omD            EvEntos aCrEDitaDos pEla omD                                                                                                                                             2016

EM PORTUGAL 

��Curso Modular de Regeneração Óssea
���0yGXOR�²�5HJHQHUDomR�yVVHD�JXLDGD�
- os princípios, a clínica e os insucessos
���GH�0DLR�GH������
²�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD

��Curso Modular de Prótese Removível
���0yGXOR�²�3UyWHVH�UHPRYtYHO�
sobre implantes
���GH�0DLR�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD���3RUWR

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR�²�6HVVmR�ÓQLFD�9V�6HVV}HV�0~OWLSODV�
��GH�-XQKR�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV��+RWHO�	�6SD����3RUWR

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR�²�2GRQWRSHGLDWULD��GD�LQIkQFLD�
DWp�j�DGROHVFrQFLD
���GH�-XQKR�GH������
²�+RWHO�7U\S�&RLPEUD����&RLPEUD

��Curso Conselho Deontológico e de Disciplina
���GH�-XQKR�GH������
²�0HOLi�5LD�+RWHO�	�6SD�²�$YHLUR

��Curso Prático | Hands-on | Regeneração 
Óssea
���GH�-XQKR�GH������
²�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD

��Curso Prático | Hands-on | Prótese Removível
���GH�MXQKR�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD�²�3RUWR

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
����&XUVR�²�&RQWUROR�&RPSRUWDPHQWDO�
em odontopediatria
��GH�-XOKR�GH������
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD���/LVERD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
����&XUVR�²�3URWRFROR�GH�FRORFDomR�
de implantes
���GH�-XOKR�GH������
²�+RWHO�/XVLWkQLD�²�*XDUGD

��Curso Teórico – Prótese Parcial Removivel
��GH�6HWHPEUR�GH������
²�(VSDoR�)tVLFR�20'�²�,OKD�7HUFHLUD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
����&XUVR�²�%UDQTXHDPHQWR�GHQWiULR��
o estado da arte
���GH�6HWHPEUR�GH������
²�+RWHO�3UtQFLSH�3HUIHLWR���9LVHX

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
����&XUVR�²�%LySVLDV�QD�FDYLGDGH�RUDO
���GH�VHWHPEUR�GH������²�+RWHO�(YD����)DUR

��Curso de Suporte Básico Vida 
��'HVÀEULOKDomR�$XWRPiWLFD�([WHUQD
��GH�2XWXEUR�GH������
²�,QVWDODo}HV�&93�²�)XQFKDO

��&XUVR�GH�,QWURGXomR�j�$WLYLGDGH�3URÀVVLRQDO
��GH�2XWXEUR�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD���3RUWR

��&XUVR�GH�,QWURGXomR�j�$WLYLGDGH�3URÀVVLRQDO
���GH�2XWXEUR�GH������
²�+RWHO�5HDO�3DOiFLR���/LVERD

��Curso Conselho Deontológico e de Disciplina
���GH�2XWXEUR�GH������
²�%HMD�3DUTXH�+RWHO�²�%HMD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
����&XUVR�²�$�LQFOXVmR�GHQWiULD�
��GR�GLDJQyVWLFR�DR�WUDWDPHQWR�
���GH�2XWXEUR�GH������
²�+RWHO�GRV�7HPSOiULRV�²�7RPDU

��Curso de Suporte Básico Vida 
��'HVÀEULOKDomR�$XWRPiWLFD�([WHUQD
���GH�2XWXEUR�GH������
²�,QVWDODo}HV�&93���3RQWD�'HOJDGD

��XXV Congresso da OMD
�������H����GH�QRYHPEUR���([SRQRU���3RUWR
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na prevenção de doenças, prática assistencial 
e promoção do bem-estar da população.” Como 
apartar atos no paradigma fundamental das 
ciências da Saúde?

Portanto, veio a revelar-se prevalecente a necessidade 
da regulamentação da Saúde, naquela que é a abor-
GDJHP�GH� WRGRV� RV� QRUPDWLYRV�� UHFRPHQGDo}HV�� Jui-
delines, ensaios e escritos doutrinais: FRPR�GHULYDomR��
QmR�GH�XPD�OLVWDJHP�HVWDQTXH�GR�TXH�SRGH�GDU�SHOR�
QRPH�GH�6D~GH��RX�XP�VHX�UDPR�VHWRULDO��PDV�VLP��
XPD�GHULYDomR�QDWXUDO�GRV�SUHVVXSRVWRV�GR�TXH�GHYH�
VHU�D�6D~GH�

e�D�SUHVWDomR�TXDOLÀFDGD�TXH�HVWi��SRU�HVVD�UD]mR��QR�
FHUQH�GD�GHÀQLomR�GDV�SURÀVV}HV�GD�VD~GH�
Forçoso parece ser o entendimento mundial de que em 
6D~GH�D�SHUJXQWD�GD�TXDOLÀFDomR�H�DSWLGmR é mais 
valiosa do que a mera resposta catalogadora, por im-
perfeita.

&DWDORJDU�XPD�SURÀVVmR��p�SRU�QDWXUH]D�XPD�PLVVmR�
LQJUDWD��SURYLVyULD��SUHFiULD�H�HIpPHUD��$JUDYD�ULVFRV�
GH�WHQV}HV�LQIpUWHLV�SDUD�R�GRHQWH�QR�VHLR�GD�HTXLSD�
DVVLVWHQFLDO��DFHQWXD�GLDQWH�GHOH�D�IDOWD�GH�XPD�YLVmR�
FRHVD�QXP�FDPSR�GHOLFDGR�GD�YLGD��VHQmR�PHVPR�XPD�
YLVmR�FDUUHDGD�SHODV�LPSRVVLELOLGDGHV�QDWXUDLV�GH�XPD�
GHÀQLomR�DEVROXWD��5D]mR�SHOD�TXDO�QLQJXpP�R�ID]�RX�
IH]��1mR�TXHUHUi"�2X��HP�FRQVFLrQFLD��QmR�SRGHUi"
É importante, nesta fase da presente pronúncia, admi-
tir que a análise da teleologia de um sistema não pode 
sobreviver sem uma análise comparada de regimes.
Posto que o § 3º seguinte estabelece a necessária li-
gação de contexto que levou à adoção do título do pre-
sente parecer: e�DÀQDO�SRVVtYHO��QR�VHQWLGR�GH�FRUUHWR��
HVWDEHOHFHU�DWRV�SUySULRV�HP�6D~GH�RX�DQWHV�DJLU�QR�
VHQWLGR�GH�WUDEDOKDU�R�kPELWR�IXQFLRQDO�GH�FDGD�SUR-
ÀVVmR�GR�VHWRU"

��� 2V� IDFWRV� UHOHYDQWHV� H� RV� UHJLPHV� FRPSDUDGRV�
DSOLFiYHLV�
O primeiríssimo facto relevante é que QLQJXpP�MDPDLV�
OLVWRX�HP�FRQFUHWR�XP�FRQMXQWR�GH�DWRV�DRV�TXDLV�SX-
GHVVH�WHU�FKDPDGR��H�HVWHV�UHVSRQGLGR��SHOR�QRPH�GH�
´DWRV�GH�VD~GHµ�
3HOR� FRQWUiULR�� R� DWR� GH� 6D~GH� p� GHÀQLGR� VHJXQGR�
XP�FULWpULR�VXEMHWLYR��QR�VHQWLGR�GH�YHULÀFDU�VH�HOH�p�
SUDWLFDGR�SRU�GHWHUPLQDGR�VXMHLWR, esse sim, explici-
WDPHQWH�GHÀQLGR�QD�OHJLVODomR�FRPXQLWiULD�H�QDFLRQDO�
O que será relevante, e contudo, um problema social 
e normativo totalmente diferentes, é a consagração de 
OLQJXDJHP� WpFQLFR� FLHQWtÀFD� KDUPRQL]DGD� SDUD� FDGD�
setor.

Exemplo disso, a Tabela de Nomenclatura da Ordem 
dos Médicos Dentistas que deveria ter consagração le-
gal por forma a vincular não apenas os do setor, mas 
todos os que trabalham com, para e no setor.
Todavia, esta tabela - note-se - não reserva atos, não 
FULD�TXDOLÀFDWLYRV��DSHQDV�FRORFD�HP�FLPD�GD�PHVD�XP�
problema antigo, o da transparência na relação contra-
WXDO�GH�VD~GH��2�GD�FRQÀDQoD�QD�UHODomR�intuito perso-
nae entre o doente e o médico. Porque não, criar uma 
OHJLVODomR�JHUDO�H�DEVWUDWD��QXP�HPSHQKR�GH�FRGLÀFD-
omR�GD�OLQJXDJHP�GRV�YiULRV�JUXSRV�SURÀVVLRQDLV"�'HV-
WULQoDQGR�H�FODULÀFDQGR�WHUPRV�WpFQLFRV�H�FLHQWtÀFRV"�
Falamos de comunicação, de gestão de expectativas, 
GH�FRQWUROR�GRV�VLVWHPDV�GH�VXSHUYLVmR�H�ÀQDQFLDPHQ-
to do sistema e subsistemas de Saúde. Da proteção da 
carta dos direitos e deveres dos doentes.
Uma iniciativa legislativa, esta sim, única via de vin-
culação geral, poderia resolver a ânsia da multidis-
FLSOLQDULGDGH��DVVHJXUDQGR�HP�VHFo}HV�GLVWLQWDV�DV�
nomenclaturas a utilizar em recibos, consentimentos 
LQIRUPDGRV��UHFHLWDV�H�DWHVWDGRV��UHODWyULRV�MXVWLÀFDWL-
vos e demais. Uma nomenclatura dá nome, mas não 
categoriza como ato próprio. É preciso conversar me-
lhor na Saúde e não apenas falar. Tal projeto, para o 
qual algum trabalho de casa está feito, seria congre-
JDGRU��XQLÀFDGRU�H«�SURÀOiWLFR�

-i�R�FRQFHLWR�GH�DWR�SUySULR��QR�VHQWLGR�GH�UHVHUYD-
GR��GH�SHUWHQoD�H[FOXVLYD�GH�XP�~QLFR�VDEHU�IRL�SRU�
FRPSOHWR�DUUHGDGR�SRU�²�OHJLVODGRUHV�HXURSHXV�H�QD-
FLRQDLV��R�SUySULR�SDUODPHQWR�SRUWXJXrV��RV�DJHQWHV�
UHJXODGRUHV� H� GHPDLV�WRGRV� TXDQWRV� VH� HPSHQKD-
UDP�QD�UHFHQWH�UHIRUPD�GDV�SURÀVV}HV�RUJDQL]DGDV��
$� WLELH]D�GH�XP�~QLFR�DUWLJR� UHVROYH�D�GHÀQLomR�GR�
kPELWR�IXQFLRQDO�GH�XPD�SURÀVVmR�HP�6D~GH��7XGR�R�
PDLV�TXH�VH�DFUHVFHQWH�D�HVWD�WHPiWLFD�DIDVWD�VH�GR�
REMHWR� GR� LQVWUXPHQWR� QRUPDWLYR�� UH~QH� SUREOHPDV�
GLVWLQWRV�GR�HQXQFLDGR�H�DFDED�SRU�FULDU�XPD�OHJLVOD-
omR�FRP�LQVDQiYHLV�FRQWUDGLo}HV�HQWUH�R�VHX�REMHWR�
H�R�VHX�UHVWDQWH�FRQWH~GR�
(P�VHGH�GH�GLIHUHQWHV�FRPLVV}HV�SDUODPHQWDUHV�TXH�
concluíram os circuitos legislativos da Lei nº 2/2013, 
de 10 de janeiro e depois os diferentes estatutos das 
Ordens da Saúde, R�FRQFHLWR�GH�DWR�SUySULR�IRL�DPSOD-
PHQWH�GHEDWLGR�JHUDQGR�XP�FRQVHQVR�HP�WRUQR�GD�
QHFHVVLGDGH�PDQLIHVWD�GR�VHX�DIDVWDPHQWR.
Se o tema vem à luz do discernimento de tantos, a ra-
zão de ninguém lhe apontar um elenco segmentado 
tem de estar na natureza intrínseca da realidade que 
antecede o conceito, a qual precede a teoria. Pois é 
facto que a realidade é muito mais rica do que a teoria 
pode prever.

...
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Isto resultou, preponderantemente, de dois fatores de-
cisivos:

��SRU�XP�ODGR��D�HYLGHQWH�DEUDQJrQFLD�GR�VDEHU�
GDV�FLrQFLDV��GD�6D~GH��TXH�WRUQD�LQFRUUHWD�H�
ORJR�LQ~WLO�TXDOTXHU�HQXQFLDomR�FRP�SUHWHQV}HV�
de delimitação; e

��a necessidade de não desresponsabilizar a 
UHVWDQWH�WRWDOLGDGH�GRV�SURÀVVLRQDLV�GH�6D~GH�
IDFH�D�XP�VXSRVWR�URO�GH�DWRV�FXMD�FXOSD�RX�
LPSXWDELOLGDGH�DSHQDV�FDEHULDP�QD�HVIHUD�GH�
XP�GHWHUPLQDGR�JUXSR��GHVUHVSRQVDELOL]DQGR�RV�
GHPDLV�

$FRQWHFH�� FRQWXGR�� TXH� p� SUHFLVR� FULDU� VHJXUDQoD��
EHP�FRPR�FHUWH]D�VRFLDO�H�MXUtGLFD�QXP�VLVWHPD�GH�
UHJXODomR�HÀFLHQWH��H�DTXL��VREUHWXGR��HÀFD]��(VWH�p�
R�GLOHPD�

6H�p�IDFWR�LPSHQViYHO�ODQoDU�PmR�GH�UHVWULo}HV�LQIXQ-
dadas, que impeçam a obrigatoriedade de prestar as 
melhores práticas - no alcance muito diverso de cada 
caso concreto - também p� DEVROXWDPHQWH� HVVHQFLDO�
TXH�DV�EDOL]DV�GD�TXDOLGDGH�GD�SUHVWDomR�GH�FXLGD-
GRV�GH�6D~GH�VHMDP�QDGD�PHQRV�TXH�FULVWDOLQDV�

9DOH�GL]HU��TXH�p�SUHFLVR� UHJXODU�SDUD�TXH�R�XWHQWH�
SRVVD�FRQÀDU�
2UD��SDUD�LVWR�DV�LQVWLWXLo}HV�HXURSHLDV��PXQGLDLV�H�QD-
cionais HQFRQWUDUDP�FRQFHLWRV�ODUJDPHQWH�XWLOL]DGRV�
TXH�H[SOLFDP�D�DXVrQFLD�FRPSOHWD�GH�TXDOTXHU�UHIH-
UrQFLD�j�QRomR�GH�DWR�SUySULR�GHVWH�RX�GDTXHOH�JUXSR�
SURÀVVLRQDO�

O conceito agregador é o de ´TXDOLÀFDGRµ.
2�SURÀVVLRQDO� GH� VD~GH��QR�kPELWR�GRV� JUXSRV�SHORV�
TXDLV� VH� DJUXSDP� DV� SURÀVV}HV� GD� 6D~GH� DSHQDV�
está apto e autorizado a praticar uma dada atividade 
se, comprovadamente, for detentor de um conjunto de 
VDEHUHV�SUp�DGTXLULGRV�TXH�R�WRUQDP�SURÀVVLRQDO�TXD-
OLÀFDGR�
O princípio da proporcionalidade implica que os meios 
utilizados pelo Estado atinjam o grau de regulação cor-
respondente a satisfazer os patamares das garantias 
dos doentes.
Posto isto, a União Europeia mas também os regulado-
res nacionais determinaram uma enunciação clara de 
HTXLOtEULRV�H�HÀFLrQFLD�

Vejamos exemplos concretos
1D�~OWLPD�PRGHUQL]DomR�GD�'LUHWLYD�GDV�SURÀVV}HV�TXD-
OLÀFDGDV��YLPRV�TXH�TXDVH�WRWDOLWDULDPHQWH�GD�6D~GH��
pode ler-se:

“Artigo 20.º”
$GDSWDomR�GDV�OLVWDV�GH�DWLYLGDGHV�FRQVWDQWHV�

do Anexo IV

«6. Os Estados-Membros subordinam o acesso às ativi-
GDGHV�SURÀVVLRQDLV�GH�PpGLFR��HQIHUPHLUR�UHVSRQViYHO�
SRU�FXLGDGRV�JHUDLV��GHQWLVWD��YHWHULQiULR��SDUWHLUD�H�IDU-
PDFrXWLFR��H�R�UHVSHWLYR�H[HUFtFLR��j�SRVVH�GH�XP�WtWXOR�
GH�IRUPDomR�HQXPHUDGR��UHVSHWLYDPHQWH��QRV�SRQWRV�
������� ������� ������� ������������� ������� ������� ������ H�
������GR�$QH[R�9��que comprove que o interessado ad-
TXLULX��QR�GHFXUVR�GH�WRGD�D�VXD�IRUPDomR��FRQVRDQWH�
RV� FDVRV�� RV� FRQKHFLPHQWRV�� DSWLG}HV� H� FRPSHWrQ-
cias enumerados�QR�DUWLJR�������Q������QR�DUWLJR�������
Q�RV���H����QR�DUWLJR�������Q������QR�DUWLJR�������Q�����QR�
DUWLJR�������Q������H�QR�DUWLJR�������Q������

$�ÀP�GH�WHU�HP�FRQWD�R�SURJUHVVR�FLHQWtÀFR�H�WpFQLFR�
XQLYHUVDOPHQWH�UHFRQKHFLGR��D�&RPLVVmR�ÀFD�KDELOL-
tada a adotar, nos termos do artigo 57.º-C, atos de-
OHJDGRV�SDUD�DWXDOL]DU�RV�FRQKHFLPHQWRV�H�DSWLG}HV�
referidos QR�DUWLJR�������Q������QR�DUWLJR�������Q������QR�
DUWLJR�������Q������QR�DUWLJR�������Q������QR�DUWLJR�������Q���
���H�QR�DUWLJR�������Q������GH�PRGR�D�UHÁHWLU�D�HYROXomR�
do direito da União TXH�DIHWD�GLUHWDPHQWH�RV�SURÀVVLR-
nais em causa.

Essa atualização não implica uma alteração dos prin-
FtSLRV�OHJDLV�H[LVWHQWHV�QRV�(VWDGRV�0HPEURV�UHODWLYD-
PHQWH�DR�UHJLPH�GDV�SURÀVV}HV�QR�TXH�GL]�UHVSHLWR�j�
IRUPDomR�H�jV�FRQGLo}HV�GH�DFHVVR�GDV�SHVVRDV�VLQ-
gulares. $V�DWXDOL]Do}HV�GHYHP�UHVSHLWDU�D�UHVSRQVD-
ELOLGDGH�GRV�(VWDGRV�0HPEURV�SHOD�RUJDQL]DomR�GRV�
VLVWHPDV�GH�HQVLQR��HVWDEHOHFLGD�QR�DUWLJR��������Q���
���GR�7UDWDGR�VREUH�R�)XQFLRQDPHQWR�GD�8QLmR�(XUR-
SHLD��7)8(��ª�

Se nos detivermos nos destacados do enunciado legal 
FRPSUHHQGHPRV� TXH� D� UHJXODomR� GH� SURÀVV}HV� DOWD-
PHQWH�TXDOLÀFDGDV��FRPR�DV�GD�6D~GH��WHP�GH�DSRVWDU�
em regras e normas orientadas para o funcionamento 
GH�LQVWLWXLo}HV��GDV�SURÀVV}HV�HQTXDQWR�YHUGHLURV�LQV-
titutos, de pessoas e portanto do Estado social no seu 
conjunto. Regras de equilíbrios e de coesão, normativos 
GH�HÀFLrQFLD

De resto, é muito importante continuar o percurso analí-
tico e observar comparativamente, a título de exemplo, 
GRLV�JUXSRV�SURÀVVLRQDLV�DXWyQRPRV�

6REUH� D� 0HGLFLQD� 'HQWiULD� H� R� 0pGLFR� 'HQWLVWD� p�
HQXQFLDGD�D�VHJXLQWH�
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6HFomR��
Dentista 

Artigo 34.º
Formação de base de dentista

$�IRUPDomR�GH�EDVH�GH�GHQWLVWD�JDUDQWH�TXH�
R�LQWHUHVVDGR�DGTXLULX�RV�FRQKHFLPHQWRV�H�DV�
FRPSHWrQFLDV�VHJXLQWHV�
 
��&RQKHFLPHQWRV adequados das ciências em 

que assenta a atividade de dentista, bem 
como uma boa compreensão dos métodos 
FLHQWtÀFRV��LQFOXLQGR�RV�SULQFtSLRV�GD�PHGLomR�
GDV�IXQo}HV�ELROyJLFDV��GD�DSUHFLDomR�GH�IDFWRV�
FLHQWLÀFDPHQWH�HVWDEHOHFLGRV�H�GD�DQiOLVH�GH�
dados;

��&RQKHFLPHQWRV adequados da constituição, da 
ÀVLRORJLD�H�GR�FRPSRUWDPHQWR�GRV�LQGLYtGXRV�
VmRV�H�GRHQWHV��EHP�FRPR�GD�LQÁXrQFLD�GRV�
meios físico e social sobre o estado de saúde do 
ser humano, na medida em que tais elementos 
tenham relação com a atividade de dentista; 

��&RQKHFLPHQWRs adequados da estrutura e da 
função dos dentes, da boca, dos maxilares e dos 
tecidos atinentes, sãos e doentes, bem como das 
VXDV�UHODo}HV�FRP�R�HVWDGR�GH�VD~GH�JHUDO�H�R�
bem-estar físico e social do paciente;

��&RQKHFLPHQWRV�adequados das disciplinas 
e métodos clínicos que forneçam um quadro 
FRHUHQWH�GDV�DQRPDOLDV��OHV}HV�H�GRHQoDV�GRV�
dentes, da boca, dos maxilares e dos tecidos 
atinentes, bem como dos aspetos preventivo, de 
diagnóstico e terapêutico da odontologia; 

��([SHULrQFLD�FOtQLFD adequada sob orientação 
apropriada.

(VWD� IRUPDomR� GH� GHQWLVWD� FRQIHUH� D� FRPSHWrQFLD�
QHFHVViULD� SDUD� R� FRQMXQWR� GDV� DWLYLGDGHV� GH� SUH-
YHQomR�� GH� GLDJQyVWLFR� H� WUDWDPHQWR� GH� DQRPDOLDV�
e doenças dos dentes, da boca, dos maxilares e dos 
WHFLGRV�DWLQHQWHV�

O artigo 34.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«2. A formação de base de dentista deve compreender 
um mínimo de cinco anos, que podem, complemen-
tarmente, ser expressos sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes e devem consistir em, pelo menos, 5 000 
horas de formação teórica e prática a tempo inteiro, 
ministrada numa universidade ou instituto superior de 
nível equivalente ou sob a orientação de uma universi-
dade e que inclua, pelo menos, o programa constante 
do ponto 5.3.1 do Anexo V.

6REUH�D�0HGLFLQD�H�R�0pGLFR�p�HQXQFLDGD�D�VHJXLQWH�

Secção 2
0pGLFR�

Artigo 24.º
)RUPDomR�PpGLFD�GH�EDVH

���$�IRUPDomR�PpGLFD�GH�EDVH�JDUDQWH�TXH�R�LQWHUHV-
VDGR�DGTXLULX�RV�FRQKHFLPHQWRV�H�DV�FRPSHWrQFLDV�
seguintes:

��&RQKHFLPHQWRV adequados das ciências em 
que assenta a medicina, bem como uma boa 
FRPSUHHQVmR�GRV�PpWRGRV�FLHQWtÀFRV��LQFOXLQGR�
SULQFtSLRV�GD�PHGLomR�GDV�IXQo}HV�ELROyJLFDV��
GD�DSUHFLDomR�GH�IDFWRV�FLHQWLÀFDPHQWH�
estabelecidos e da análise de dados;

��&RQKHFLPHQWRV adequados da estrutura, das 
IXQo}HV�H�GR�FRPSRUWDPHQWR�GRV�VHUHV�KXPDQRV��
VDXGiYHLV�H�GRHQWHV��DVVLP�FRPR�GDV�UHODo}HV�
entre o estado de saúde do ser humano e o seu 
ambiente físico e social;

��&RQKHFLPHQWRV adequados das matérias e das 
práticas clínicas que deem uma visão coerente 
das doenças mentais e físicas sob os três pontos 
de vista da medicina - prevenção, diagnóstico e 
terapêutica -, bem como da reprodução humana; 

��([SHULrQFLD�FOtQLFD adequada sob 
orientação adequada em hospitais.

Da análise comparada ressalta que regular a saúde im-
plica respeitar a essência da realidade que é a Saúde.
6HQGR�R�HVVHUH�GD�6D~GH�XPD�YDVWLGmR�GH�DSOLFDo}HV�
práticas, apenas pela HQXQFLDomR� GH� SUHVVXSRVWRV�
GHÀQLPRV�XPD�SURÀVVmR��D�VXD�DWLYLGDGH��R�FRQWH~GR�
funcional.

6HJXQGR�R�FULWpULR�GR�VXMHLWR�²�TXDOLÀFDGR��DWLQJLPRV�
R�FULWpULR�PDWHULDO�GD�GHOLPLWDomR�GR�REMHWR�GD�DWLYL-
GDGH��0DV�HVWH�VXMHLWR�QmR�p�OLYUH��HOH�p�FRQGLFLRQDGR�
SHORV�FRQKHFLPHQWRV�H�DSWLG}HV�TXH�OKH�VmR�QHFHV-
ViULRV�REWHU��TXH�DGYrP�GH�XP�SURJUDPD�SUHYLDPHQ-
WH�GHOLQHDGR�GH�FRQWH~GRV�DR�QtYHO�GD�VXD�IRUPDomR�
$�RXWUR�QtYHO��LQWUD�SURÀVVmR��D�0HGLFLQD�'HQWiULD�QmR�
estipula para os seus especialistas, aquilo a que se 
SRGHULD� FKDPDU� GH� VXESURÀVV}HV� SRU� HVSHFLDOLGDGH��
Posto que, o saber da formação de base é universal e 
o acesso à atividade não é vedado ou restringido pela 
criação de elencos de atos próprios da especialidade 
X ou Y.
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O artigo 35.º da Diretiva citada omite qualquer menção 
a atos reservados do seguinte modo:

1. $�DGPLVVmR�j�IRUPDomR�GH�GHQWLVWD�HVSHFLDOLVWD�
SUHVVXS}H�D�UHDOL]DomR�FRPSOHWD�H�FRP�r[LWR�
de cinco anos de estudos teóricos e práticos no 
âmbito do ciclo de formação referido no artigo 
�����RX�D�SRVVH�GRV�GRFXPHQWRV�UHIHULGRV�QRV�
DUWLJRV������H�����

2. Os cursos de dentista especialista a tempo inteiro 
GHYHP�WHU�D�GXUDomR�PtQLPD�GH�WUrV�DQRV��VRE�
a orientação das autoridades ou organismos 
competentes. Implicam a participação pessoal 
do dentista candidato a especialista na atividade 
e nas responsabilidades do estabelecimento em 
causa.

Prosseguindo na análise comparada, a utilização dos 
FRQFHLWRV�GH�SUHVWDomR mantêm-se como garantes da 
atualidade e justiça na realização do serviço de Saúde 
que é expectável, sem que sejam elencados atos pró-
SULRV�GD�SURÀVVmR��H�assente o pressuposto da forma-
omR�

Veja-se o ANEXO V:

5HFRQKHFLPHQWR�FRP�EDVH�QD�FRRUGHQDomR�GDV�FRQ-
GLo}HV�PtQLPDV�GH�IRUPDomR

9����'(17,67$

�������3URJUDPD�GH�HVWXGRV�SDUD�RV�GHQWLVWDV
O programa de estudos para obtenção do título de 
dentista inclui, pelo menos, as disciplinas a seguir in-
dicadas. O ensino de uma ou várias dessas disciplinas 
pode ser efetuado no âmbito de outras disciplinas ou 
em ligação com elas.
ͻ� Disciplinas de Base.
ͻ� 4XtPLFD��)tVLFD��%LRORJLD�
ͻ� Disciplinas médico-biológicas e disciplinas 

médicas gerais.
ͻ� Anatomia, Embriologia, Histologia, incluindo 

D�FLWRORJLD�)LVLRORJLD�%LRTXtPLFD��RX�TXtPLFD�
ÀVLROyJLFD��$QDWRPLD�SDWROyJLFD��3DWRORJLD�JHUDO��
)DUPDFRORJLD��0LFURELRORJLD��+LJLHQH�3URÀOD[LD�
e epidemiologia, Radiologia, Fisiatria, Cirurgia 
geral, Medicina interna, incluindo a pediatria 
Otorrinolaringologia, Dermatovenerealogia, 
Psicologia geral - psicopatologia – neuropatologia   
Anestesiologia.

ͻ� 'LVFLSOLQDV�HVSHFLÀFDPHQWH�RGRQWRVWRPDWROyJLFDV�
ͻ� Prótese dentária, Material dentário, Medicina 

dentária de conservação, Medicina dentária 

preventiva, Anestesia e sedação em medicina 
dentária, Cirurgia especial, Patologia especial, 
Prática clínica odontostomatológica, Pedodontia, 
Ortodontia, Periodontologia, Radiologia 
odontológica, Função mastigadora, Organização 
SURÀVVLRQDO��GHRQWRORJLD�H�OHJLVODomR��$VSHWRV�
sociais da prática odontológica.

���3URJQyVWLFR�GH�XPD�DOWHUQDWLYD�UHJXODWyULD�DR�FRQ-
FHLWR�GH�kPELWR�IXQFLRQDO�GD�SURÀVVmR�

2�H[HUFtFLR�GD�DWLYLGDGH�SURÀVVLRQDO�GD�0HGLFLQD�'HQ-
tária – e aqui deve ser permitido aplicar uma analogia 
FRHUHQWH�D�WRGDV�DV�SURÀVV}HV�GD�6D~GH���GHYH�VHU�DV-
segurado pelo Estado, na medida em que este, através 
GD�RUJDQL]DomR�GD�SURÀVVmR��DVVHJXUD�TXH�DSHQDV�VmR�
Médicos Dentistas aqueles que estejam habilitados 
para R�DFHVVR�H�H[HUFtFLR�GDV�DWLYLGDGHV�GH�SUHYHQ-
omR��GH�GLDJQyVWLFR�H�GH�WUDWDPHQWR�UHODWLYDPHQWH�jV�
anomalias e doenças dos dentes, da boca, dos maxi-
ODUHV�H�GRV�WHFLGRV�DGMDFHQWHV�
Neste sentido, um ato regulador diferente não encon-
tra utilidade, sempre que um enunciado legal distinto 
não possa alcançar a mesma certeza e segurança na 
GHÀQLomR�GD�SUHVWDomR de Saúde que é realizada pelos 
SURÀVVLRQDLV�GH�XP�VHWRU�
A Saúde precisa de ser consciente de si própria em 
WXGR�TXDQWR�VH�SURSRQKD�UHDOL]DU�H�H[HFXWDU��DR� LQ-
YpV�GH�IRUoDU�DUWLÀFLDOPHQWH�DSHQDV�XP�GHWHUPLQDGR�
HOHQFR� GH� DWRV� D� REHGHFHU� DRV� FkQRQHV� GD�6D~GH��
HOHQFR��HVWH��FXMD�UHDOLGDGH�H�HYROXomR�UDSLGDPHQWH�
WRUQDULDP�REVROHWR�
3RU�RXWUR�ODGR��VHPSUH�TXH�VH�DVVLVWH�D�WHQWDWLYDV�GH�
OHJLVODU�R�FRQWH~GR�GH�XPD�SURÀVVmR��QD�UHDOLGDGH��
R�REMHWR�GR�HQXQFLDGR�QRUPDWLYR�GLULJH�VH�D�XPD�PL-
UtDGH�GH�SUHRFXSDo}HV�TXH�QXQFD�FKHJDP�D�IRFDU�D�
LQWHQomR�LQLFLDO��D�GH�FDWDORJDU�XP�GHWHUPLQDGR�DWR�
RX�VHX�FRQMXQWR�
Em consequência, utiliza-se a mesma técnica legislati-
va que a Medicina Dentária já possui e, quando muito, 
são elencados conceitos gerais de “prestação”.
São disto exemplos os conceitos de “tratamento”, 
´GLDJQyVWLFRµ�� ´SURPRomRµ�� HWF�� $OJR� TXH�� FRPR� ÀFRX�
exposto, a Medicina Dentária contempla na legislação 
nacional e comunitária.
Tal não constitui novidade, pois a noção de interesse 
geral e o propósito do bem comum fazem de imediato 
sobressair diante do decisor a necessidade de criar ga-
rantias de coesão, estabilidade, atualidade e rigor.
Assim, criar um conceito absoluto de “ato” em Saúde 
é algo que o superior interesse do setor rapidamente 
supera.
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Aqui chegados:
ͻ� HQFRQWURX�VH�XPD�VROXomR����
ͻ� UHDOL]RX�VH�XPD�SURSRVWD�����H
ͻ� detetou-se o potencial disruptivo de alguns 

tPSHWRV«WDOYH]�GHVIRFDGRV����
ϭ͘�Resolvida a questão do conteúdo funcional 

da Medicina Dentária ou da aplicação deste 
FRQFHLWR�D�TXDOTXHU�RXWUD�GDV�SURÀVV}HV�GD�
6D~GH��H����UHSRVWD�D�FRUUHomR�GD�SHUJXQWD�LQLFLDO�
“em que consiste o ato Médico Dentário” pela 
adequação e proporcionalidade da pergunta 
“qual o âmbito funcional da Medicina Dentária?”, 
WHQGR�VLGR��DLQGD��SURSRVWD�XPD�FRGLÀFDomR�
legal da linguagem da Saúde, restam certamente 
SUREOHPiWLFDV�GH�QDWXUH]D�GLVWLQWD�����D�
RUJDQL]DomR�GD�SURÀVVmR��D�FRODERUDomR�HQWUH�
JUXSRV�SURÀVVLRQDLV��R�IXQFLRQDPHQWR�HP�HTXLSD��
TXHVW}HV�UHODFLRQDGDV�FRP�R�OLFHQFLDPHQWR�FRPR�
condição mínima de funcionamento dos locais 
onde se realiza prestação de cuidados de saúde; 
e - podemos dizê-lo - um conjunto de outros 
YHWRUHV�TXH�FRPS}HP�R�VLVWHPD�GH�UHJXODomR�lato 
sensu, enquanto estabelecimento de um conjunto 
de regras.

Os mecanismos dessa regulação, porém, terão lugar no 
espaço de um quadro legal muitíssimo amplo, sob pena 
de cavalgamentos insuperáveis de vetores e agentes 
do ponto de vista da afetação da própria governabili-
dade do setor.
De facto, ao atentar no quadro atual de reguladores, 
legisladores, agentes da Saúde e comunidade de uten-
tes, é necessário um trabalho prévio, harmonizado e 
trabalhado, de forma, de tal modo, detalhada em cada 
um dos prismas do setor.
$� GHÀQLomR�� SRU� VL� Vy�� GRV� DVSHWRV� LQWHUQRV� GH� FDGD�
SURÀVVmR�²�SRVWR�TXH�FDGD�XPD�VH�HQFRQWUD�HVWDWXWD-
riamente organizada – deverá ter lugar por via da au-
tonomia regulamentar que assiste a cada Associação 
3~EOLFD�3URÀVVLRQDO��VH�QmR�HVWi�Mi�UHVROYLGD�QD�OHL�GD�
SURÀVVmR��FRPR�DTXL�p�R�FDVR��DWHQWD�D�HVIHUD�GH�FRP-
petências que lhe cabe, e no respeito pela tutela a que 
está adstrita.
Cremos que apenas a matérias sujeitas a direitos, li-
berdades e garantias poderão sugerir necessidades de 
UHYLV}HV�HVWDWXWiULDV�SRQWXDLV�HP�DOJXQV�JUXSRV�SURÀV-
sionais, ou a criação de novas leis sempre que os bens 
jurídicos a proteger sejam gerais e abstratos, caracte-
rísticas típicas, necessárias e obrigatórias de uma lei.

���&RQFOXV}HV�JHUDLV�
Em toda a evolução de regimes relativa ao objeto da 
análise que ocupa o presente parecer, entende-se que 

a ratio legis de um normativo deve apontar para, pelo 
menos, três grandes vetores de ação:

��2�DMXVWH�FRUUHWR�j�UHDOLGDGH�TXH�VH�
SUHWHQGH�YHU�UHJXODGD��WmR�Vy��VHPSUH�TXH�
VH�GHPRQVWUH�D�VXD�DEVROXWD�QHFHVVLGDGH�
– in casu�RV�LQWHUHVVHV�GH�XPD�DVVRFLDomR�
S~EOLFD�SURÀVVLRQDO�GHYHP�HVWDU�IRFDGRV�QD 
ÀQDOLGDGH�GH�DVVHJXUDU�XP�HOHYDGR�QtYHO�GH�
saúde pública e de segurança dos doentes e 
QmR�HP�LQWHUHVVHV�GH�IXQFLRQDPHQWR�LQWHUQR�
��TXH�VH�DOFDQoDP�SRU�YLDV�UHJXODPHQWDUHV��
Estas consistem, nomeadamente, em regras 
UHIHUHQWHV�j�RUJDQL]DomR�GD�SURÀVVmR��HP�QRUPDV�
SURÀVVLRQDLV��LQFOXLQGR�QRUPDV�GHRQWROyJLFDV��H�
em regras de controlo e de responsabilidade dos 
VHXV�SURÀVVLRQDLV��Por último, não colidindo com 
RV�LQWHUHVVHV�OHJtWLPRV�GRV�DJHQWHV�GD�VD~GH�QR�
VHX�WRGR��SURPRYHQGR�SURFHVVRV�DODUJDGRV�GH�
FRQVXOWDV�S~EOLFDV�

ͻ� $�VLPSOLÀFDomR�GRV�SURFHVVRV�OHJLVODWLYRV�FRP�
consequente desburocratização, sempre que 
se demonstre inequívoco R�REMHWLYR�QDFLRQDO�
H�VXSUDQDFLRQDO�GH�DSHUIHLoRDPHQWR�GRV�
SURFHGLPHQWRV�QR�kPELWR�GR�VLVWHPD�GH�6D~GH�

��2�LQFUHPHQWR�GD�UHJXODomR�DR�QtYHO�GRV�FULWpULRV�
XWLOL]DGRV�SDUD�GHÀQLU�D�IRUPDomR�GH�EDVH�GRV�
SURÀVVLRQDLV�GH�6D~GH�FRPR�IRUPD�GH�DVVHJXUDU�
XP�HOHYDGR�QtYHO�GH�SURWHomR�GD�6D~GH�H�GR�
FRQVXPLGRU�

O estudo da questão compreende portanto uma dimen-
são plural de análise, que cremos ter obra feita e chega-
GR�D�FRQFOXV}HV�QRUPDWLYDV�LPSRUWDQWHV�QD�0HGLFLQD�
Dentária.
$�GHÀQLomR�GD�SURÀVVmR�p�XP�SDUDGLJPD��$R�FRQWUiULR�
de um catálogo determinista é um modelo em constan-
WH�UHFRQÀJXUDomR�
3RLV�R�SURÀVVLRQDO�GH�VD~GH�FRQVWDQWHPHQWH�VH�HQWUH-
ga à prestação casuística face à situação de cada do-
ente. O ícone, ou como alguém dizia a miséria simbólica 
da noção de ato empobreceria certamente a mais hon-
rada missão que toma a vida humana nas suas mãos. 
É de Saúde que falamos, com acesso a recursos e téc-
nicas que devem enriquecer o seu acervo ao invés de 
a tolherem.
Posto que na Medicina Dentária o conteúdo funcional 
está resolvido, não se prescinde de outros vastos es-
paços de regulação ainda por construir. Mas cabe, por 
agora, terminar a exposição, FXLGDQGR�SDUD�TXH�VH�QmR�
FULHP�VXESURGXWRV�UHJXODWyULRV�TXH�QDGD�WrP�D�YHU�
FRP�R�FRQWH~GR�IXQFLRQDO�GH�FDGD�JUXSR�GD�VD~GH�
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Ricardo Faria e Almeida é o rosto da Comissão Científica 
(CC) e do Centro de Formação Contínua (CFC). O médico 
dentista preside os dois órgãos não estatutários da Ordem 
dos Médicos Dentistas há seis anos e, desde então, tem 
trabalhado no sentido de alargar, cada vez mais, a qualidade 
da oferta formativa e científica. 
A pensar no congresso deste ano e de 2017, Ricardo Faria e 
Almeida promete manter a aposta na inovação e nos cursos 
hands-on, sem perder de vista a meta de afirmar cada vez 
mais o evento no plano nacional e internacional. 
Para o Centro de Formação Contínua, a ambição passa 
por dar continuidade aos atuais projetos, como os cursos 
gratuitos, o e-learning, as sessões práticas e a implementação 
do mínimo de horas de formação exigido pelo Estatuto da 
OMD. Reeleito para mais um mandato no CFC e CC, o 
responsável garante que a meta para ambos é idêntica: fazer 
mais e melhor. 

520'���$VVXPH�QRYDPHQWH�D�SUH-
VLGrQFLD� GD� &RPLVVmR� &LHQWtÀFD�
da OMD e do Centro de Formação 
&RQWtQXD� �&)&�� H�� QHVWH� ~OWLPR�
FDVR�� FRP� XPD� HTXLSD� DODUJDGD�
H� JHRJUDÀFDPHQWH� GLVWULEXtGD�� e�
XPD�GHFLVmR�TXH�UHÁHWH�R�FUHVFL-
PHQWR�GR�&)&�H�GD�RIHUWD�IRUPD-
WLYD"�
RFA - Em primeiro lugar, é uma 
honra poder continuar a contribuir 
para a Ordem dos Médicos Dentis-
tas, em ambas as equipas. Como 
em tudo na vida, com o tempo, os 

RICARDO FARIA E ALMEIDA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO CIENTÍFICA
E CENTRO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DA OMD
“DEVEMOS ESTAR ATENTOS 
À EVOLUÇÃO E AOS NOVOS TEMPOS 
E ADEQUÁ-LOS ÀS NECESSIDADES 
DOS MÉDICOS DENTISTAS”

GHVDÀRV� YmR� VHQGR� GLIHUHQWHV� H��
como tal, tentamos na constituição 
de cada equipa adaptá-la aos no-
YRV� GHVDÀRV�� 1HVVH� VHQWLGR�� FRP-
parada com a anterior, a Comissão 
&LHQWtÀFD� GLPLQXLX� HP� Q~PHUR� GH�
elementos, enquanto o CFC au-
mentou. Esta alteração resultou da 
necessidade de adequarmos esta 
estrutura aos novos tempos e desa-
ÀRV��PDLV�FXUVRV�H�PDLRU�FRPSOH[L-
dade na sua organização, associa-
do à necessidade de criação de um 
plano de formação que permita a 

implementação dos créditos míni-
mos obrigatórios contemplados no 
novo Estatuto da OMD. 
Apesar de estarmos a pensar no 
futuro, não quero deixar de agrade-
cer aos anteriores membros da CC 
e do CFC, por todo o contributo que 
deram ao longo destes anos. Todos, 
sem exceção, com muito sacrifício 
SURÀVVLRQDO�H�SHVVRDO��IRUDP�LQFDQ-
sáveis na execução dos planos tra-
çados e permitiram alcançar e, até 
ultrapassar, os objetivos inicialmen-
te delineados.

520'� ��1D�VXD�RSLQLmR��TXDO�p�R�
´LQJUHGLHQWHµ�UHVSRQViYHO�SHOR�VX-
FHVVR�GDV�Do}HV�GH�IRUPDomR�GLV-
SRQLELOL]DGDV�SHOD�20'"
RFA - Creio que é fundamentalmen-
WH� D� JUDQGH� TXDOLGDGH� FLHQWtÀFD� H�
pedagógica dos formadores, aliada 
a uma correta seleção dos temas 
abordados. Tudo isto, associado a 
um preço acessível, e até gratuito 
em alguns cursos, contribuiu para 
um aumento considerável do núme-
ro de inscritos nos cursos do CFC.

520'���(P�������LQVFUHYHUDP�VH�
QDV�Do}HV�GH�IRUPDomR�GD�2UGHP�
������SURÀVVLRQDLV��2�Q~PHUR�GH�
SDUWLFLSDQWHV� WHP� DXPHQWDGR��
1RWD�TXH�Ki�XPD�PDLRU�SHUFHomR�
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GH�TXH�D�IRUPDomR�FRQWtQXD�p�XPD�
FRPSRQHQWH� HVVHQFLDO� QD� HGXFD-
omR�GR�PpGLFR�GHQWLVWD"
RFA - Sobre isso não tenho a me-
nor dúvida. No entanto, interessa 
lembrar um pouco a história. No 
início, a formação organizada pelo 
CFC era residual, paga e centrada 
fundamentalmente em cursos de 
média e longa duração. Nos últimos 
anos, descentralizámos ao aumen-
tar o número de cursos em todo o 
SDtV��FHUFD�GH����H�WRGRV�JUDWXLWRV���
passámos a organizar cursos han-
ds-on e adequámos os horários aos 
LQWHUHVVHV�GRV�FROHJDV��D�PDLRULD�p�
de curta duração e decorre ao início 
GD�QRLWH���
Acrescentámos a possibilidade de, 
mesmo quando realizados fora da 
área de residência de cada colega, 
esses cursos poderem ser visuali-
zados, através do site da OMD. Ora, 
se pensarmos que 12 cursos gra-
tuitos correspondem a 24 horas de 
formação, que todos são gravados 
e também disponibilizados gratui-
tamente online, tal permite que os 
colegas obtenham online o núme-
ro de horas necessário para cum-
prir os créditos obrigatórios e sem 
custos. Esta adaptação foi feita de 
forma consciente e preparada com 
tempo, para que cada um consiga a 
“famosa” obrigatoriedade de horas 
de formação, quase sem necessitar 
de sair de casa, e de forma gratuita.

520'� �� $� HQWUDGD� HP� YLJRU� GR�
QRYR�(VWDWXWR�GD�20'�LPSOHPHQ-
WRX�TXH�R�PpGLFR�GHQWLVWD�UHDOL]H�
XP�́ PtQLPR�GH����KRUDV�GH�IRUPD-
ção, de dois em dois anos, corres-
SRQGHQWHV�D�IRUPDomR�DFUHGLWDGD�
RX�UHFRQKHFLGD�SHOD�20'µ��4XDLV�
DV� LPSOLFDo}HV� TXH� HVWD� PHGLGD�
YDL�WHU�QD�SURJUDPDomR�GR�&HQWUR�
GH� )RUPDomR� &RQWtQXD� SDUD� RV�
SUy[LPRV�DQRV"
RFA - Como expliquei, tudo foi pre-
parado atempadamente, de forma 
consciente, planeada e responsá-
vel. É possível obter essas 24 horas 

de formação num único ano, sem 
custos para os colegas e sem sair 
de casa. Devemos estar orgulhosos 
do trabalho realizado. Gostaria de 
referir neste contexto que tudo isto 
foi obtido com lucro para a ativida-
de do CFC, o que à primeira vista 
parece contraditório. Repare, au-
mentámos os cursos, 12 deles gra-
tuitos, disponibilizámos essas for-
PDo}HV� online, realizámos cursos 
hands-on, organizámos cursos para 
os restantes elementos da equipa 
de saúde oral e gerámos lucro nas 
atividades do CFC, permitindo a 
cada um de nós cumprir o que ago-
ra está no Estatuto da OMD sobre 
a obrigatoriedade de horas, sem 
nenhum gasto adicional. O que fal-
ta? Melhorar tudo isto e, acima de 
tudo, criar uma fórmula logística de 
contabilizar individualmente essas 
horas de formação, quer esta seja 
feita online ou presencial. 

ROMD - Nos últimos anos, o CFC 
DODUJRX� D� RIHUWD� IRUPDWLYD�� LQWUR-
GX]LX�RV�FXUVRV�hands-on�H�GHX�RV�
SULPHLURV� SDVVRV� QD� IRUPDomR� e-
-learning��DWUDYpV�GD�GLVSRQLELOL]D-
ção online�GRV�YtGHRV�GRV�FXUVRV�
GH�ÀP�GH�GLD��(QTXDQWR�SUHVLGHQ-
WH�GR�&)&��R�TXH� OKH� IDOWD� ID]HU"�
4XDLV� RV� REMHWLYRV� H� SURMHWRV� D�
FXUWR�H�PpGLR�SUD]R"
RFA - Creio que melhorar tudo o que 
até aqui foi feito, descentralizando 
mais. Até ao momento, os cursos 
hands-on são apenas realizados 
em Lisboa, no Porto e nas Jorna-
das de Primavera. Acredito que de-
vemos tentar descentralizar mais 
esses cursos. Devemos também 
potenciar os cursos online e tentar, 
como foi sempre um ponto de hon-
ra das anteriores equipas do CFC, 
conseguir implementar os projetos, 
VHP�TXH�WDO�VLJQLÀTXH�JDVWRV�SDUD�
a OMD, ou seja, que as atividades 
do CFC sejam autossustentáveis e 
sem custos adicionais para o médi-
co dentista, quando nos referimos 
aos créditos obrigatórios. 

520'� �� 2� &RQJUHVVR� GD� 20'� p�
UHFRQKHFLGR�D�QtYHO�LQWHUQDFLRQDO��
QRPHDGDPHQWH�SHOR�YDORU�FLHQWtÀ-
FR��&RPR�VH�JHUH�HVWD� UHVSRQVD-
ELOLGDGH"�(QTXDQWR�SUHVLGHQWH�GD�
&RPLVVmR� &LHQWtÀFD� R� TXH� p� TXH�
DLQGD�IDOWD�FULDU�QR�FRQJUHVVR"
RFA - Em primeiro lugar, o êxito 
do Congresso da OMD depende 
de vários intervenientes, desde o 
Conselho Diretivo, passando pela 
&RPLVVmR� &LHQWtÀFD�� &RPLVVmR� 2U-
ganizadora, colaboradores da OMD, 
formadores, empresas e congres-
sistas. É pouco frequente uma as-
VRFLDomR�SURÀVVLRQDO�RUJDQL]DU�DOJR�
de tamanha dimensão, em termos 
FLHQWtÀFRV��7XGR�LVWR�VH�GHYH�D�XP�
grande trabalho de equipa, que ano 
após ano vem inovando e poten-
ciando a marca Congresso da OMD, 
reconhecida já a nível internacional.
Tudo isto resulta não somente da 
atividade desenvolvida nos últimos 
anos, mas também do trabalho vi-
sionário dos que o idealizaram há 
PXLWR� WHPSR�H�GR�SURÀVVLRQDOLVPR�
H� LOXVmR� GH� WRGRV� RV� TXH� À]HUDP�
SDUWH�GDV�GLVWLQWDV�&RPLVV}HV�&LHQ-
WtÀFDV��&RPLVV}HV�2UJDQL]DGRUDV�H�
Conselhos Diretivos. Tudo isto, as-
sociado logicamente ao contributo 
dos formadores, portugueses e in-
ternacionais. Ano após ano, todos 
temos ajudado a engrandecer o 
Congresso da OMD e a catapultá-lo 
para um patamar de verdadeira re-
ferência internacional. 
No entanto, convém nunca esque-
cer a razão de ser do congresso: os 
médicos dentistas. E esses, feliz-
PHQWH��WrP�GHPRQVWUDGR�D�FRQÀDQ-
ça no nosso trabalho, contribuindo 
com a sua presença para o êxito do 
congresso. 
O que falta? Mais do que faltar algo, 
creio que devemos estar atentos 
à evolução e aos novos tempos e 
adequá-los  aos interesses e neces-
sidades dos colegas. É essa a nos-
sa função. 

ROMD - Para a edição deste ano, o 
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TXH�p�TXH�RV�FRQJUHVVLVWDV�SRGHP�
HVSHUDU� GR� SURJUDPD� FLHQWtÀFR"�
7HQGR�HP�FRQWD�RV�FRQIHUHQFLVWDV�
Mi�FRQÀUPDGRV��Ki�XPD�DSRVWD�HP�
DOJXPD�iUHD�FLHQWtÀFD�HP�SDUWLFX-
ODU"�
RFA� �� 8PD� GDV� UD]}HV� GR� JUDQGH�
êxito do Congresso da OMD é asso-
FLDU�XPD�FRPSRQHQWH�FLHQWtÀFD�GH�
qualidade com uma exposição de 
grande nível, com empresas nacio-

nais e internacionais. Do ponto de 
YLVWD�FLHQWtÀFR��p�XP�FRQJUHVVR�FRP�
vocação generalista e este ano, tal 
como nos anteriores, tentaremos 
debater todos os temas diretamen-
te relacionados com a medicina 
dentária com aplicação à prática 
clínica. Teremos oradores de reno-
me internacional, nacionais e es-
trangeiros, como sempre acontece. 
O que tentamos alterar todos os 
anos é o modelo. Ou seja, procu-
ramos ir adequando o modelo de 
formação ao interesse dos médicos 
dentistas. Nesse sentido, no ano 
SDVVDGR�� WHQWDPRV� FULDU� VHVV}HV�
nas quais os oradores tinham pou-
co tempo de conferência, onde o 
objetivo era apresentar de forma 
sucinta o estado da arte de um 
determinado tema/procedimento, 
seguido depois de uma discussão 
aberta aos congressistas. A sensa-
ção que temos é que, com as par-
ticularidades próprias de cada ses-
são/tema, o objetivo foi conseguido 
graças fundamentalmente ao tra-

FORMAÇÃO 
CONTÍNUA 
EM NÚMEROS
No ano passado, o 
Centro de Formação 
Contínua da OMD 
voltou a superar-
-se em termos de 
adesão. Com mais 
de 2.400 inscritos, 
o CFC organizou 
14 cursos de 
ÀP�GH�GLD��GRLV�
cursos modulares 
complementados 
com hands-on, 
cursos nos Açores 
e na Madeira, as 
XXI Jornadas da 
3ULPDYHUD��FRP�XP�
curso hands-on���
HQWUH�RXWUDV�Do}HV��
4XDQWR�j�
disponibilização 
online dos vídeos 
da formação de 
ÀP�GH�GLD��GHVGH�
janeiro de 2014, 
contabilizam-se 
mais de 7.800 
YLVXDOL]Do}HV��WDQWR�
a nível nacional, 
como internacional, 
quer por médicos 
dentistas a 
trabalhar noutros 
países, quer por 
SURÀVVLRQDLV�GH�
países de língua 
portuguesa.
Para este ano, o 
CFC apresenta-se 
com uma vasta 
oferta formativa, 
que pode ser 
consultada em 
www.omd.pt/
formacao.

balho de excelência dos oradores. 
Para este ano, tentaremos também 
inovar ao nível do modelo e aumen-
tar o número de cursos hands-on.

520'� ��2�&RQJUHVVR�GH������À-
FRX� PDUFDGR� SHOD� LQWURGXomR� GH�
XP�QRYR�PRGHOR�GH�GLVFXVVmR�QDV�
VHVV}HV� FRP� RV� FRQIHUHQFLVWDV�
SRUWXJXHVHV�� 'DGD� D� ERD� UHFHWL-
YLGDGH�� HVWHV� IyUXQV� VHUmR� SDUD�
PDQWHU�QD�HGLomR�GHVWH�DQR"
RFA – Creio que já respondi um 
pouco à pergunta. No entanto, apro-
veito para agradecer uma vez mais 
aos oradores. Todos conseguiram 
de forma exemplar incorporar as 
LGHLDV� GD� &RPLVVmR� &LHQWtÀFD� QDV�
VXDV� DSUHVHQWDo}HV�� 3HVVRDOPHQ-
te, acho que foi um êxito, apesar 
das dúvidas iniciais. 

520'� �� 5HFHQWHPHQWH� UHIHULX�
TXH� JRVWDULD� GH� WHU� PDLV� FXUVRV�
hands-on no congresso, à seme-
OKDQoD�GR�TXH�RFRUUH�QD�IRUPDomR�
FRQWtQXD��+i�XPD�LQWHQomR�GH�SUR-
PRYHU� XPD�PDLRU� DUWLFXODomR� GR�
&)&� FRP� D� &RPLVVmR� &LHQWtÀFD��
QR�VHQWLGR�GH�GHVHQYROYHU�RSo}HV�
IRUPDWLYDV� TXH� VH� HQTXDGUHP�QR�
congresso e possam ser replica-
GDV�DR�ORQJR�GR�DQR"
RFA - O modelo dos cursos de han-
ds-on começou por ser unicamente 
realizado no Centro de Formação 
&RQWtQXD� �&)&��� FRP� XP� r[LWR� WR-
tal. Tentámos aplicá-lo depois no 
congresso, com iguais resultados. 
Acredito, cada vez mais, que os co-
legas estão interessados e sentem 
que este tipo de cursos lhes pode 
dar algo mais que conferências ex-
clusivamente teóricas. No entanto, 
sabemos que fazê-los no congres-
VR��SRU�TXHVW}HV� ORJtVWLFDV��p�PDLV�
difícil do que organizá-los no CFC. 
Assim, estamos conscientes do in-
teresse em realizar esses cursos e 
GD�GLÀFXOGDGH�GD�VXD�H[HFXomR�SUi-
tica, pelo que no congresso tentare-
mos ir aumentando a oferta educa-
tiva a este nível. 

 

69
CONFERENCISTAS 

NO CONGRESSO 
DE 2010

84 
CONFERENCISTAS 

NO CONGRESSO 
DE 2015
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A integração dos médicos dentistas no Serviço 
1DFLRQDO�GH�6D~GH��616���SHOD�LPSRUWkQFLD�GD�6D~GH�
Oral no âmbito do bem-estar e saúde em geral do 
paciente, tem sido uma reivindicação da Ordem dos 
0pGLFRV� 'HQWLVWDV� �20'��� H� UHVSHWLYRV� SURÀVVLRQDLV�
que a integram, praticamente desde a sua existência. 
De facto, foi com agrado à mistura com algum espanto 
TXH�� DTXDQGR� GDV� GHFODUDo}HV� GR� 6HFUHWiULR� GH�
Estado Adjunto e da Saúde, Prof. Dr. Fernando Araújo, 
essa possibilidade fosse anunciada e mais tarde 
complementada com uma promessa de parceria 
com a Ordem dos Médicos Dentistas, no sentido de 
viabilizar um projeto-piloto que vise a integração dos 
médicos dentistas nas Unidades de Saúde Familiar 
�86)��H�QRV�&HQWURV�GH�6D~GH��0DLV�YLQFDGD�ÀFRX�DLQGD�
essa intenção quando a OMD manifestou o desejo 
de desenvolver esse projeto o mais rapidamente 
possível, coadjuvada pelas animadoras palavras do Sr. 
Secretário de Estado na recente cerimónia de tomada 
de posse dos novos órgãos sociais da OMD, em Lisboa. 

&RPR�VH�VDEH��D�'LUHomR�*HUDO�GD�6D~GH��'*6��GLVS}H�
já de uma rede de prestação de serviços de promoção 
GD� 6D~GH� 2UDO� �31362�� 6,62�� HWF��� HVSHFLDOPHQWH�
dirigida à população mais jovem e com necessidades 
especiais, para além do complemento solidário a 
idosos, desde o ano 2008, com excelentes resultados 
em todo o país, para uma despesa total estimada 
GH� FHUFD� GH� ����� PLOK}HV� GH� HXURV�� $OpP� GLVVR�� D�
FRQWtQXD�UHIRUPD�GRV�&63�TXH�VH�WHP�YLQGR�D�YHULÀFDU�
nos últimos anos, pretendeu reforçar este nível de 
cuidados na comunidade, apostando fortemente numa 
parceria público-privada em termos de saúde oral, 
DSURYHLWDQGR� D� H[WHQVD� H�PXLWR� TXDOLÀFDGD� UHGH� GH�
SURÀVVLRQDLV�GH�PHGLFLQD�GHQWiULD�H�GH�HTXLSDPHQWRV�
dentários de alta qualidade espalhados por todo o 
país. No entanto, como esse tipo de parcerias se tem 
YHULÀFDGR��PXLWR�HVSHFLDOPHQWH�DR�QtYHO�GRV�FKHTXHV�
dentista às crianças em idade pré--escolar e em idade 
escolar obrigatória, parece haver uma quase que 
exclusiva autonomia burocrática dos centros de saúde 
e dos agrupamentos de escolas, na responsabilização 
dos pais e encarregados de educação das crianças e 
dos professores na emissão dos respetivos cheques-
dentista, com uma quase desresponsabilização e 
SDUWLFLSDomR�GRV�SURÀVVLRQDLV�GRV�&63�QD�ÁH[LELOLGDGH�
organizativa e de gestão desse processo. Mais 
recentemente, com o programa de rastreio e 
prevenção do cancro oral, essa parceria responsável e 

conciliadora parece ter sido mais objetiva.
Com o aparecimento e consolidação das USF, surgiu 
D� QHFHVVLGDGH� GH� DYDOLDU� H� TXDQWLÀFDU� RV� FXLGDGRV�
de saúde prestados à população, com uma avaliação 
contínua da qualidade do desempenho dessas 
estruturas, e também das Unidades Locais de Saúde 
�8/6��GRV�$JUXSDPHQWRV�GH�&HQWURV�GH�6D~GH��$&(6��
H� $GPLQLVWUDo}HV� 5HJLRQDLV� GH� 6D~GH� �$56�� RQGH�
se inserem, sendo que essa avaliação é função do 
GHVHPSHQKR� JOREDO� GRV� UHVSHWLYRV� SURÀVVLRQDLV��
Mais recentemente, e dados os excelentes resultados 
obtidos com essa metodologia, generalizou-se 
essa prática às Unidades de Cuidados Saúde 
3HUVRQDOL]DGRV��8&63��H�D�RXWURV�VHWRUHV�GR�616�

Mas, antes de mais, convirá, a propósito, historiar 
um pouco este processo. Lembro que o Decreto-Lei 
n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, criou os ACES 
e estabeleceu o seu regime de organização e 
funcionamento, tendo surgido a necessidade de 
UHJXODU� RV� FULWpULRV� H� FRQGLo}HV� SDUD� D� DWULEXLomR�
GH� LQFHQWLYRV� LQVWLWXFLRQDLV� H� ÀQDQFHLURV� jV� 86)��
HVSHFLÀFDQGR� TXDLV� RV� LQGLFDGRUHV� XVDGRV� SDUD�
a contratualização de cada tipo de incentivos e a 
métrica de avaliação das metas contratualizadas, 
com a Portaria n.º 301/2008, de 18 de abril, 
revogada mais tarde pela Portaria n.º 377-A/2013, de 
30 de dezembro, ao fundamentar a atribuição de tais 
incentivos com base em melhorias de produtividade, 
HÀFLrQFLD�� HIHWLYLGDGH� H� TXDOLGDGH� GRV� FXLGDGRV�
SUHVWDGRV��3RU�ÀP��R�'HVSDFKR�Q��������������GH���
GH�PDLR��GHÀQLX�R�SHVR�GRV�LQGLFDGRUHV��RV�FULWpULRV�
JHUDLV�SDUD�D�GHÀQLomR�GDV�PHWDV�D�FRQWUDWXDOL]DU�H�R�
referencial das metas de todos os indicadores para o 
processo de contratualização.

Como já foi referido anteriormente, o atual Governo 
deu a conhecer a vontade e a disponibilidade para 
que a medicina dentária integrasse os CSP, isto é, 
abriu a possibilidade a que mais médicos dentistas 
sejam contratados para darem consultas nos Centros 
GH� 6D~GH�� 1mR� GHÀQLX� DLQGD� QHP� D� IRUPD� QHP� R�
processo para o efeito, mas aquela notícia despertou 
na OMD uma necessidade premente e absoluta de 
OLGHUDU�DV�FRQYHUVDo}HV�H�QHJRFLDo}HV�D�WHUHP�OXJDU�
para que esse objetivo seja levado a bom porto, nas 
PHOKRUHV�FRQGLo}HV�SDUD�WRGDV�DV�SDUWHV�HQYROYLGDV 
XWHQWHV�SRU�XP�ODGR�H�(VWDGR��2UGHP�H�SURÀVVLRQDLV�
de saúde oral, por outro. 

BILHETE DE IDENTIDADE DE SAÚDE ORAL NO SNS: UMA PROPOSTA
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Nesse sentido, é importante estabelecer os princípios 
orientadores para o exercício da prática de consultas 
de medicina dentária no âmbito do SNS, para os 
anos vindouros, quer a nível da medicina dentária 
hospitalar quer, muito especialmente, nos CSP, 
podendo e devendo o ano de 2016 ser considerado o 
mais indicado para a implementação de um ou mais 
projetos-piloto a este nível, em diferentes contextos, 
FRP�YLVWD�D�GHÀQLU�RV�SDUkPHWURV��REMHWLYRV�H�UHVXOWDGRV�
esperados, pelo menos a curto e médio prazo. E, para 
LVVR��GHYHP�VHU�HVWXGDGDV�H�DSUHVHQWDGDV�VXJHVW}HV�
referentes a objetivos, atividades e procedimentos 
a encetar bem como de resultados a alcançar pelos 
ACES. E tal processo deverá necessariamente passar 
pela integração de médicos dentistas nos ACES, 
nomeadamente por algumas unidades funcionais que 
RV�FRPS}HP��FRPR�VHMDP�DV�8QLGDGHV�GH�5HFXUVRV�
$VVLVWHQFLDLV� 3DUWLOKDGRV� �85$3��� DV� 8QLGDGHV� GH�
&XLGDGRV� QD� &RPXQLGDGH� �8&&��� HYHQWXDOPHQWH� HP�
parceria e sob a tutela das respetivas Unidades de 
6D~GH�3~EOLFD��863��

,PS}H�VH�� SRUWDQWR�� XP� SURMHWR� GH� FXLGDGRV�
de medicina dentária à população adulta que, 
paulatinamente, corresponsabilize toda a comunidade, 
civil e médico-dentária, isto é, OMD ou outras, 
DVVRFLDo}HV�GH�XWHQWHV��VRFLHGDGHV�FLHQWtÀFDV��21*��
outros ministérios e respetivas entidades sob a sua 
tutela, como o da Segurança Social e respetivas IPSS, 
o Ministério da Administração Interna e respetivas 
autarquias, entre outros, porque é fundamental 
continuar a aprimorar os instrumentos de gestão e 
de governação clínica e de outras entidades com 
responsabilidade na sociedade civil, porquanto 
VHUHP� YRFDFLRQDGDV� SDUD� HQFRQWUDUHP� VROXo}HV�
concretas e algumas respostas mais adequadas em 
função das necessidades conhecidas, dos recursos 
H�GDV�FRQGLo}HV�HIHWLYDPHQWH�H[LVWHQWHV�SDUD�TXH�VH�
conjuguem esforços e recursos na prestação de mais 
e melhores cuidados de saúde à população.

Os Indicadores de Contratualização dos CSP baseiam-
�VH� HP� ´%LOKHWHV� GH� ,GHQWLGDGHµ� HVSHFtÀFRV� GH�
cada área de saúde a monitorizar, de que são 
exemplos recentes a extensa lista de Indicadores e 
respetivos Bilhetes de Identidade dos Indicadores de 
Contratualização dos Cuidados de Saúde Primários 
SURSRVWRV� SDUD� R� $QR� GH� ����� e a congénere, 
mais pequena mas muito bem elaborada, lista de 

Indicadores e Bilhetes de Identidade dos Indicadores 
de Contratualização com as Unidades de Cuidados na 
Comunidade�SDUD�R�DQR�GH�������ambas produzidas 
pela Administração Central do Sistema de Saúde 
�$&66���HP� MDQHLUR�H� MXOKR�GH������� UHVSHWLYDPHQWH��
aparecendo a Contratualização com as UCC, fruto dos 
H[FHOHQWHV�UHVXOWDGRV�REWLGRV�FRP�YHUV}HV�DQWHULRUHV�
SDUD� RV� &63�� 7DLV� LQGLFDGRUHV� VmR� FODVVLÀFDGRV�
segundo atributos como acesso, a caraterização, o 
GHVHPSHQKR�DVVLVWHQFLDO��D�HÀFLrQFLD�H�D�VDWLVIDomR��
e por áreas clínicas como Saúde da Mulher e 
Planeamento Familiar, Saúde Materna, Saúde Infantil 
e Juvenil, Hipertensão, Diabetes, etc.

Ora, com base nos pressupostos enunciados e partindo 
destes últimos exemplos, já com largas provas dadas 
HP� WHUPRV� GH� HÀFLrQFLD� H� GH� EHQHItFLR� SDUD� WRGDV�
as partes envolvidas, e mais ainda pelo benefício 
em termos de promoção e manutenção da saúde e 
controlo da doença, proponho, por compreensível 
e recomendável, a inclusão da área de Saúde Oral 
pelo menos na lista de indicadores dos Bilhetes de 
Identidade dos Indicadores de Contratualização 
com as Unidades de Cuidados na Comunidade ou, 
idealmente, numa nova lista de Indicadores a serem 
criados para as URAP.
Em suma, para 2016, importa sedimentar este projeto 
e, para que se reforce o espírito de trabalho em equipa 
multidisciplinar, não podia deixar de dar o 
meu contributo pessoal a este autêntico 
brainstorming� GH� LGHLDV� H� VXJHVW}HV� FRP�
caráter de urgência que é solicitado a toda 
a comunidade médico-dentária deste país. E 
só com a criação de uma Unidade de Missão 
para a Saúde Oral nos CSP se pode dinamizar 
e potenciar a articulação de um projeto 
legislativo e regulador bem fundamentado e 
SODQHDGR� SDUD� TXH� WRGDV� DV� SDUWHV� ÀTXHP�
satisfeitas e, melhor ainda, os portugueses 
GHOH�EHQHÀFLHP�

PARA 2016, 
IMPORTA 
SEDIMENTAR ESTE 
PROJETO E, PARA 
QUE SE REFORCE 
O ESPÍRITO 
DE TRABALHO 
EM EQUIPA 
MULTIDISCIPLINAR, 
NÃO PODIA DEIXAR 
DE DAR O MEU 
CONTRIBUTO 
PESSOAL A 
ESTE AUTÊNTICO 
BRAINSTORMING 

DE IDEIAS E 
SUGESTÕES COM 
CARÁTER DE 
URGÊNCIA QUE É 
SOLICITADO A TODA 
A COMUNIDADE 
MÉDICO-DENTÁRIA 
DESTE PAÍS

“

“

Artur Miguel 
Quaresma 

Pereira Miler
Médico dentista

Curso de especialização em Reabilitação Oral pela Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade do Porto; Pós-Graduação em Geriatria pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; Aluno de Mestrado 
em Geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
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De igual forma, os utentes infeta-
dos com VIH/SIDA que não façam 
tratamentos há mais de dois anos 
recebem dois cheques-dentista 
para um ciclo de tratamentos.
O PNPSO foi igualmente alargado 
às crianças e jovens de 7, 10 e 13 
anos, que têm necessidades espe-
ciais e não tenham sido abrangidas 
pelo programa, como portadores 
de doença mental, paralisia ce-
rebral ou trissomia 21. Assim, as 

crianças e jovens deste grupo que 
necessitem de sedação para trata-
mento dos dentes terão acesso a 
cheques-dentista e podem recorrer 
ao serviço de estomatologia dos 
hospitais.
“O cheque-dentista tem mais de 
quatro mil médicos dentistas ade-
rentes e, ressalve-se, nunca foi 
posto em causa pelos sucessivos 
governos, tendo sido sempre alar-
JDGRµ��DÀUPD�2UODQGR�0RQWHLUR�GD�

Silva. O bastonário da OMD lem-
bra que “um programa que desde 
2008 distribuiu mais de 3,6 mi-
OK}HV�GH�FKHTXHV�D�����PLOK}HV�GH�
pessoas é um enorme êxito. É um 
exemplo e uma verdadeira parceria 
entre o Serviço Nacional de Saúde 
e a rede de clínicas e consultórios 
de medicina dentária”.
Até agora, o cheque-dentista 
abrangia crianças de 7, 10, 13 e 
15 anos a frequentar as escolas 
S~EOLFDV�� LGRVRV� EHQHÀFLiULRV� GR�
complemento solidário, grávidas, 
portadores de VIH/SIDA e Projeto 
de Intervenção Precoce no Cancro 
Oral. A sua taxa de utilização tem 
uma média de 74%.

PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL 
CHEQUE-DENTISTA ALARGADO 
A JOVENS DE 18 ANOS
Desde o passado dia 1 de março de 2016, que o programa 
cheque-dentista passou a englobar todos os jovens de 18 
anos que tenham sido beneficiários do Programa Nacional 
de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) e concluído o plano de 
tratamentos aos 16 anos.
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PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL 
CHEQUE-DENTISTA ALARGADO 
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PAULO RIBEIRO DE MELO PARTICIPOU NO DEBATE 
ENSINO CLÍNICO EM DESTAQUE 
NO ENCONTRO DA EDSA

O presidente do grupo de trabalho 
´(GXFDomR� H�4XDOLÀFDo}HV�3URÀV-
sionais” do CED, Paulo Ribeiro de 
Melo, participou na mesa redon-
da sobre os “Requisitos Clínicos 
Mínimos na prática clínica” nas 
faculdades de medicina dentária 
europeias. A reunião contou igual-
mente com a presença de Corrado 
Paganelli, da $VVRFLDWLRQ�IRU�'HQ-
tal Education in Europe��$'((��
Durante o encontro, foram discu-
WLGDV� TXHVW}HV� UHODFLRQDGDV� FRP�
as componentes curriculares dos 
cursos de medicina dentária e 
com o ensino clínico destinado 
DRV�IXWXURV�SURÀVVLRQDLV��´$�PDLRU�
preocupação surgiu da constata-
ção de que algumas faculdades 
de medicina dentária na Europa 
não possuem no seu currículo a 

prática clínica com pacientes”, 
DÀUPRX� 3DXOR� 5LEHLUR� GH� 0HOR��
“O interesse demonstrado pelos 
delegados dos países europeus 
presentes consubstanciou-se no 
elevado número de participantes e 
na interpelação frequente aos dois 
convidados, no sentido de esclare-
cer dúvidas acerca destes temas”, 
acrescentou. Temas como o exces-
VR�GH�SURÀVVLRQDLV�H�D�OLYUH�FLUFXOD-
ção na Europa Comunitária foram 
igualmente discutidos.
Participaram ainda na mesa re-
donda o presidente da EDSA, Luca 
Banjsak, o presidente cessante, 
Marco Mazevet, a vice-presidente, 
Diana Beatrix Velicu e o secretário-
-geral, Emilio Fiorentino. Na ses-
VmR� IRL� UHDÀUPDGD� D� LQWHQomR� GD�
EDSA de enviar a todos os estu-

dantes europeus um questionário 
sobre as componentes de ensino 
de cada faculdade. O documento 
HQFRQWUD�VH� HP� IDVH� ÀQDO� GH� SUH-
paração.
O presidente da mesa do Conselho 
Geral da Ordem dos Médicos Den-
tistas, Paulo Ribeiro de Melo, lide-
ra o grupo de trabalho “Educação 
H� 4XDOLÀFDo}HV� 3URÀVVLRQDLVµ�� GR�
CED. O responsável tem procurado 
LGHQWLÀFDU�MXQWDPHQWH�FRP�D�('6$�
e ADEE os assuntos comuns, rela-
cionados com a formação e a Dire-
WLYD�GH�4XDOLÀFDo}HV�3URÀVVLRQDLV��
GH� IRUPD� D� DSUHVHQWDU� SRVLo}HV�
conjuntas à Comissão Europeia so-
EUH�HVWDV�TXHVW}HV��
A EDSA é uma organização que 
reúne mais de 65 mil estudantes 
de medicina dentária de toda a 
Europa. Foi fundada em Paris, em 
1998, e promove encontros entre 
jovens de vários países que preten-
dem falar sobre os temas que têm 
em comum e trocar experiências. 
Recorde-se que recentemente a 
EDSA divulgou uma posição sobre 
Policy for dental education in Euro-
pe �3ROtWLFD�SDUD�R�HQVLQR�GD�PHGL-
FLQD�GHQWiULD�QD�(XURSD��

A necessidade de assegurar que todas as faculdades 
disponibilizam ensino clínico com pacientes nos cursos de 
medicina dentária foi discutida no terceiro dia do Congresso 
Europeu de Estudantes da European Dental Student’s 
Association (EDSA) e Jovens Médicos Dentistas, que decorreu 
a 2 de março, na Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra. O debate foi lançado no 57º encontro da EDSA, 
que aconteceu pela primeira vez em Portugal.

PARTICIPARAM 
AINDA NA MESA 
REDONDA O 
PRESIDENTE 
DA EDSA, LUCA 
BANJSAK, O 
PRESIDENTE 
CESSANTE, 
MARCO 
MAZEVET, A VICE-
-PRESIDENTE, 
DIANA BEATRIX 
VELICU E O 
SECRETÁRIO-
-GERAL, EMILIO 
FIORENTINO

“

“
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para além da cárie dentária, tais 
como as doenças periodontais, a 
erosão dentária, a sensibilidade 
dentária, as discromias dentárias, 
os distúrbios osteoarticulares e 
GH�RFOXVmR�GHQWiULD��DV�OHV}HV�GD�
mucosa oral e a patologia oncoló-
gica”, explicam. 
No curso, José Frias Bulhosa e Fi-
lipe Freitas discutiram com os par-
ticipantes vários casos clínicos, 
dando especial enfoque à preven-
ção do cancro oral e ao diagnósti-
co precoce. 
Este ano, o 33º Encontro Nacional 
de Medicina Geral e Familiar teve 
como lema “MGF 20-20: Um futu-
UR��XPD�RGLVVHLD«µ��

ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR 

MÉDICOS DENTISTAS
PROMOVERAM CURSO
SOBRE PATOLOGIA ORAL 

O curso integrou o programa cien-
WtÀFR�GR�����(QFRQWUR�1DFLRQDO�GD�
Associação Portuguesa de Medici-
QD�*HUDO�H�)DPLOLDU� �$30*)���TXH�
decorreu entre 3 e 5 de março, no 
Centro de Congressos do Estoril. 
A medicina dentária é abordada 
neste congresso há vários anos 
e resulta da colaboração entre a 
OMD e a APMGF. 
Na formação foi apresentada uma 
abordagem multidisciplinar e fo-
cada na prevenção das doenças 
orais. Os médicos dentistas refor-

çaram a necessidade de se dar 
especial atenção a fatores de ris-
co que têm impacto na saúde oral, 
nomeadamente a alimentação, o 
consumo de álcool e de tabaco. O 
workshop teve como objetivo atua-
OL]DU�RV�FRQKHFLPHQWRV�GRV�SURÀV-
sionais de medicina geral e fami-
liar, para que estes promovam nas 
suas consultas a importância de 
uma boa higiene oral e da consul-
ta periódica do médico dentista. 
“Progressivamente, tem-se vindo a 
focar a atenção em mais doenças 

Os médicos dentistas José Frias Bulhosa e Filipe Freitas 
lecionaram um workshop sobre “Patologia oral na consulta de 
MGF”, direcionado para os médicos de clínica geral e familiar. 

NO CURSO, 
JOSÉ FRIAS 
BULHOSA E 

FILIPE FREITAS 
DISCUTIRAM 

COM OS 
PARTICIPANTES 
VÁRIOS CASOS 

CLÍNICOS, 
DANDO 

ESPECIAL 
ENFOQUE À 

PREVENÇÃO 
DO CANCRO 

ORAL E AO 
DIAGNÓSTICO 

PRECOCE 

“

“
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O documento, apresentado pela 
'LUHomR�*HUDO� GD� 6D~GH� �'*6���
revela que a prevalência de fuma-
dores com 15 ou mais anos dimi-
nuiu de 20,9%, em 2005/ 2006, 
para 20%, em 2014. O mesmo se 
YHULÀFD�QD�SUHYDOrQFLD�GH� FRQVX-
midores diários, onde se registou 
XPD� UHGXomR�GH� TXDVH���� �SDV-
VRX�GH�������SDUD���������

Enquanto o número de ex-fumado-
res aumentou quase 6% em nove 
anos, a percentagem de indivídu-
os que nunca fumaram caiu qua-
se 5%. Por outro lado, o relatório 
mostra que, no caso dos homens, 
houve uma diminuição do consu-
PR� GLiULR� GH� WDEDFR� �GH� ������
SDUD���������-i�QDV�PXOKHUHV�Ki�
uma inversão, havendo um ligeiro 
DXPHQWR� �GH� ������ HP� ������
�����SDUD��������HP�������
De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, o tabagismo é 
a primeira causa evitável de doen-
ça, incapacidade e morte prema-
tura nos países desenvolvidos. O 
mesmo relatório da DGS indica 
que, em 2013, devido ao consu-
mo de tabaco houve 5.488 mor-
tes por cancro, 2.941 por doenças 

crónicas e 2.826 por doenças do 
DSDUHOKR� FLUFXODWyULR� �HVWLPDWLYDV�
do IHME – Institute for Health Me-
trics and Evaluation.

Os fumadores apresentam um 
maior risco de contrair cancro oral 
que, segundo a Federação Dentá-
ria Internacional, tem uma das ta-
xas de sobrevivência mais baixa a 
cinco anos, que ronda os 50%.

Em Portugal, o Projeto de Interven-
omR�3UHFRFH�QR�&DQFUR�2UDO� �3,3-
&2��� ODQoDGR�HP�PDUoR�GH�������
WHP� WLGR� XP� SDSHO� HÀFD]� QD� OXWD�
contra o cancro oral. No ano pas-
sado, foram emitidos 3.836 che-
ques-diagnóstico, sendo utilizados 
1.421. Destes, 703 deram origem 
à emissão de um cheque-biópsia 
por parte do médico dentista e fo-
ram realizadas 661 biópsias.

No total, foram detetadas 23 bi-
ySVLDV� SRVLWLYDV� �PDLV� QRYH� GR�
TXH�HP�������H����UHVXOWDGRV�SR-
tencialmente malignos. Todos os 
casos analisados apresentaram 
resultado negativo para o HPV, o 
vírus do Papiloma Humano.

RELATÓRIO DA DGS MOSTRA TENDÊNCIA DE DIMINUIÇÃO 
DO CONSUMO DE TABACO

“PORTUGAL – PREVENÇÃO
E CONTROLO DO TABAGISMO 
EM NÚMEROS 2015”
O mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde sobre 
o consumo de tabaco, “Portugal – Prevenção e Controlo 
do Tabagismo em Números 2015”, indica que houve uma 
redução na prevalência do consumo de tabaco. Este resultado 
deve-se sobretudo ao aumento do número de pessoas que 
deixaram de fumar, uma tendência que se tem verificado 
nos últimos nove anos. 

MARTA RESENDE
REPRESENTANTE DA OMD
NO GRUPO TÉCNICO - CONSULTIVO 
DO TABACO DA DGS
“Este relatório permite um melhor conhecimento 
sobre o comportamento da população portuguesa 
face ao consumo de tabaco. Este conhecimento 
constitui uma condição essencial para o 
delineamento de estratégias de prevenção e 
FRQWUROR�PDLV�DGHTXDGDV�H�HÀFD]HV�SDUD�D�PDLRU�
causa de morte em Portugal. De acordo com os 
resultados penso que apesar de ser importante 
continuar com acções de apoio à cessação – através 
de por exemplo comparticipação dos fármacos 
utilizados para ajudarem o fumador a deixar de 
fumar -, é essencial apostar na prevenção de 
forma a combater o aumento da experimentação 
do consumo.  O médico dentista poderá contribuir 
diariamente nestas acções de prevenção e cessação 
tabágica efectuando uma intervenção breve em 
todas as consultas.”
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AS ALTERAÇÕES DISCIPLINARES OPERADAS
EM VIRTUDE DA ENTRADA EM VIGOR
DO NOVO ESTATUTO DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS

para atingir a verdade material. 
Só assim pode o relator responsá-
vel do processo, avaliar se há de 
facto existência material de algum 
tipo de infração e havendo, qual o 
seu grau de gravidade. 
1R�VHX�ÀQDO�OHYDUi�DR�MXOJDPHQWR��
Assim será arquivado caso não se 
chegue a uma certeza do grau de 
culpabilidade, ou em caso contrá-
rio, seja aplicada uma pena justa 
e adequada, levando em conta 
RV� DQWHFHGHQWHV� SURÀVVLRQDLV� H�
disciplinares do médico dentista 
visado, o dolo, a premeditação, a 
reincidência e a acumulação de 
penas. 

4XDQWR�DR�VXUJLPHQWR�GDV�SHQDV�
disciplinares acessórias, estas 
podem ser aplicadas cumulativa-
mente e têm como objetivo prin-
cipal encontrar maneiras para 
que o arguido possa reabilitar-se, 
frequentando obrigatoriamente 
formação na matéria onde se ve-
ULÀFRX�D�LQIUDomR��
Também pode somar-se ainda a 
publicitação da pena principal ou 
acessória, podendo esta ser leva-
da somente ao conhecimento da 
classe ou, se o caso for merece-
dor disso, até mesmo ao conheci-
mento da comunidade em geral, 
através do site da OMD de acesso 
público, da eNews e da Revista da 
OMD.

De assinalar que, em cumprimen-
to do Estatuto,  toda a tramitação 
do processo disciplinar, cautelar 
e de inquérito, no momento em 
que escrevo estas linhas, encon-

Assim, no que toca ao quadro 
disciplinar, apresenta-se como 
QRYLGDGH�D�ÀJXUD�GH�SURFHVVR�GH�
inquérito, que é aplicável quando 
QmR�VHMD�SRVVtYHO�LGHQWLÀFDU�FODUD-
mente a existência de uma infra-
ção disciplinar ou o seu respetivo 
infrator, impondo-se a realização 
de diligências sumárias para o es-
clarecimento ou a concretização 
dos factos em causa.

4XDQWR� DR� SUR-
cesso cautelar, é 
aplicado nas si-
WXDo}HV� UHODFLR-
nadas, designa-
damente,  com 
a necessidade 
de satisfação do 
direito de infor-
mação do doen-
WH��QDV�VLWXDo}HV�
de cessação de 
prestação de 
serviços de mé-
dico dentista em 
clínica dentária, 
de entrega de in-
formação médi-
ca ou meios au-

xiliares de diagnóstico ao doente 
e ainda por exemplo em matéria 
GH�GLYXOJDomR�GD�DWLYLGDGH�SURÀV-
sional. 
É um tipo de processo que pre-
tende resolver rapidamente in-
cumprimentos, como os relacio-
nados com matéria anteriormente 
indicada, e que o não acatar das 
medidas determinadas por este 
processo cautelar, determina a 
instauração de um competente 
processo disciplinar.

Por último, aplica-se o processo 
disciplinar sempre que existam in-
dícios que determinado membro 
da OMD, praticou factos devida-
mente concretizados, suscetíveis 
de constituir infração disciplinar.
Nestes processos disciplinares, 
durante a sua instrução, o relator 
responsável pela sua condução, 
deve promover todas as diligên-
cias consideradas essenciais 
para o apuramento da verdade, o 
direito de defesa do médico den-
tista envolvido, aceitando e ou-
vindo as testemunhas arroladas 
tanto pela participação como pelo 
arguido, de forma a esforçar-se 

Em outubro do ano passado, a 2 de setembro, foi aprovada a Lei nº 
124/2015, entrando assim em vigor o novo Estatuto da OMD. 
Este novo Estatuto levou a algumas alterações de fundo ao nível do 
quadro do exercício disciplinar, nomeadamente ao nível da ação 
disciplinar,  que agora se desdobra em processo de inquérito, processo 
cautelar e em processo disciplinar. 
Também ao nível das penas disciplinares, para além das penas 
principais já existentes, advertência, censura, multa, suspensão e 
expulsão, surgem as sanções acessórias e o averbamento das sanções 
disciplinares aplicadas num registo individual de cada médico dentista.

Luís Filipe Correia
Presidente do Conselho Deontológico 

e de Disciplina
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tra-se vertida numa proposta de 
regulamento disciplinar que está 
disponível atualmente para con-
sulta pública na página eletrónica 
da OMD, até o dia 15 de abril de 
2016. 

Durante 30 dias todos os cole-
gas podem consultar a proposta 
e apresentar, querendo, os seus 
contributos.
Os contributos recebidos durante 
este período serão analisados e, 
sendo pertinentes e fundamenta-
dos, serão introduzidos no texto 
ÀQDO��TXH�VHUi�QRYDPHQWH�OHYDGR�
à discussão e aprovação do Con-
selho Geral, para posteriormente 
ser publicado em Diário da Repú-
blica. 

Como é do conhecimento de to-
dos, cabe à Ordem dos Médicos 
'HQWLVWDV� �20'��� SRU� FRPSHWrQ-
cia própria, garantir e defender a 
pWLFD��D�GHRQWRORJLD�H�D�TXDOLÀFD-
omR� SURÀVVLRQDO� GRV� VHXV� PHP-
bros, com o intuito de assegurar e 
fazer respeitar o direito dos uten-
tes a uma medicina dentária qua-
OLÀFDGD�� HVWDQGR�HVWHV� VXMHLWRV�j�
jurisdição da OMD, nos termos 
previstos nos seus Estatuto e Có-
digo Deontológico.

Este novo Estatuto veio, também, 
consagrar naturalmente um capí-
tulo dedicado à Deontologia Pro-
ÀVVLRQDO�� QR� TXDO� HVWmR� YHUWLGRV��
algumas das normas constantes 
do atual Código Deontológico da 
OMD em vigor. 
Aliás, o novo Estatuto refere ex-

pressamente que as regras deon-
tológicas são objecto de desenvol-
vimento em código deontológico 
a aprovar pelo Conselho Geral, 
sobre proposta do CDD.
Compete, portanto, estatutaria-
mente ao CDD elaborar essas nor-
PDV�� GHOLEHUDo}HV�� UHVROXo}HV� H�
UHFRPHQGDo}HV�GH�QDWXUH]D�pWLFD�
ou deontológica ou propostas de 
alteração ao código, levando-as 
para discussão ao Conselho Geral. 

Estas são as regras principais de 
DXWRUUHJXODomR�GD�SURÀVVmR�H�GH�
responsabilização dos médicos 
dentistas.

Assim, a breve trecho, o CDD dará 
início ao processo de revisão do 
código deontológico em vigor, o 
TXDO�IRL�DSURYDGR�HP�������UHJX-
ODPHQWR�LQWHUQR�Q�������H�DOWHUD-
GR�HP�������UHJXODPHQWR�LQWHUQR�
Q����������
Será o momento ideal, para adap-
tar o normativo às novas reali-
GDGHV� GD� SURÀVVmR� H� LQFRUSRUDU�
DOJXPDV�GDV�GHOLEHUDo}HV�H�UHFR-
PHQGDo}HV�TXH�R�&''�DSURYRX�DR�
longo dos últimos anos. 

Com efeito, a deontologia consti-
tui o guia de conduta a que os Mé-
dicos Dentistas estão sujeitos e 
assume carácter obrigatório para 
todos os Médicos Dentistas. Na 
sua inobservância deve, em últi-
mo caso, conduzir à aplicação da 
sanção disciplinar. É preciso real-
çar que as regras deontológicas 
são aplicáveis a todos os Médicos 
Dentistas, em quaisquer circuns-

tâncias da sua vida.

Um código deontológico é um 
conjunto de normas, comporta-
PHQWRV� H� REULJDo}HV� TXH� GHYHP�
SDXWDU� D� DWXDomR� GR� SURÀVVLRQDO�
na sua prática diária.

À semelhança do regulamento 
disciplinar, também a proposta 
de alteração ao código deontoló-
gico será submetido à discussão 
pública da classe, para recolha de 
contributos. 

A participação dos médicos den-
tistas nesta matéria assume es-
pecial relevância no atual con-
texto da medicina dentária e de 
adaptação à nova Lei Estatutária 
da OMD, pois o seu envolvimento 
e contributos irão enriquecer um 
documento chave para a regula-
omR� GH� XPD� FODVVH� SURÀVVLRQDO�
DOWDPHQWH� TXDOLÀFDGD�� FRPR� p� D�
nossa, protegendo a Saúde, os 
VHXV� EHQHÀFLiULRV� H� VHXV� H[HFX-
tores.
2� REMHWLYR� ÀQDO� SUHWHQGH� HVWD-
belecer regras de controlo e de 
responsabilidade, com uma cha-
mada aos altos valores morais 
TXH�D�SURÀVVmR�H[LJH��QR�SHUIHLWR�
respeito dos direitos dos doentes 
�OLEHUGDGH�� GLJQLGDGH�� FRQÀGHQ-
cialidade, autonomia, bem-estar e 
VLJLOR�SURÀVVLRQDO���GD�UHVSRQVDEL-
OLGDGH�H�FRPSHWrQFLD�SURÀVVLRQDO�
e incluindo uma atenção especial 
a fatores de capital importância, 
como são a Integridade, a Digni-
GDGH� H� D� +RQHVWLGDGH� 3URÀVVLR-
nal.

COMO É DO 
CONHECIMENTO 
DE TODOS, 
CABE À ORDEM 
DOS MÉDICOS 
DENTISTAS 
(OMD), POR 
COMPETÊNCIA 
PRÓPRIA, 
GARANTIR E 
DEFENDER 
A ÉTICA, A 
DEONTOLOGIA E 
A QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 
DOS SEUS 
MEMBROS, COM 
O INTUITO DE 
ASSEGURAR 
E FAZER 
RESPEITAR O 
DIREITO DOS 
UTENTES A 
UMA MEDICINA 
DENTÁRIA 
QUALIFICADA, 
ESTANDO ESTES 
SUJEITOS À 
JURISDIÇÃO 
DA OMD, 
NOS TERMOS 
PREVISTOS NOS 
SEUS ESTATUTO 
E CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO

“
“
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A Vitaldent, que está também 
presente em Itália e na Polónia, 
chegou a atuar em Portugal, mas 
várias denúncias e queixas da 
Ordem dos Médicos Dentistas e 
de utentes levaram a empresa a 
abandonar o mercado nacional.
Com uma faturação de 500 mi-
OK}HV� GH� HXURV� SRU� DQR�� D� 9LWDO-
dent opera entre 300 a 500 clíni-
cas, a grande maioria em Espanha 
e a maior parte franchisadas. Te-
rão sido os detentores dos fran-

PROPRIETÁRIO DAS CLÍNICAS VITALDENT 

ERNESTO COLMAN MENA
DETIDO EM ESPANHA

Na origem da detenção de Ernesto Colman Mena estão 
suspeitas de contabilidade paralela. No total já foram 
detidas pelo menos 13 pessoas, entre elas o responsável 
pelas clínicas Vitaldent em Itália. De origem uruguaia, 
Ernesto Colman é considerado um dos homens mais ricos de 
Espanha.

chisings a lançar as suspeitas de 
irregularidades ao denunciarem 
pagamentos em dinheiro vivo.
A Operação Topolino, levada a 
cabo em Madrid pela polícia es-
panhola, levou ao arresto de mais 
de uma centena de propriedades 
em toda a Espanha, 36 automó-
veis e um avião.
O Consejo General de Dentistas 
de España emitiu um comunica-
do de imprensa  em que apela ao 
governo espanhol para proteger 

os interesses dos doentes e pro-
ÀVVLRQDLV�DIHWDGRV�SHOD�GHWHQomR�
da cúpula da Vitaldent.
No comunicado, o Consejo Ge-
neral de Dentistas denuncia um 
modelo de negócio que dá pri-
mazia ao interesse económico 
em detrimento da saúde dos do-
entes, um modelo com recursos 
a campanhas publicitárias muito 
agressivas para captar clientes e 
fazê-los acreditar que estão a ter 
um benefício económico, quando 
na realidade estão efetivamente 
D�ÀQDQFLDU�RV�WUDWDPHQWRV�
O Consejo General de Dentistas 
pede ao governo de Madrid que 
adote medidas para alterar a pro-
priedade das clínicas de medicina 
dentária e regular a publicidade 
em saúde.
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Dentes sensíveis��������FiULHV�QmR�
WUDWDGDV� ������ H� JHQJLYLWH� ������
são os principais problemas orais 
que afetam os espanhóis, segundo 
o documento que assenta na análi-
VH�GHVHQYROYLGD�SHORV�SURÀVVLRQDLV�
que participam no programa e que 
foram entrevistados trimestralmen-
WH�� 4XDQWR� DRV� KiELWRV� GH� KLJLHQH�
oral, conclui-se que 80% dos espa-
nhóis escovam os dentes no míni-
mo duas vezes por dia, sendo que a 
frequência é maior entre as mulhe-
UHV�������HQTXDQWR�QRV�KRPHQV�VH�
VLWXD�QRV������
(P�UHODomR�j�SURÀVVmR��R�2EVHUYD-
tório de Saúde Oral indica que os 
médicos dentistas espanhóis tra-
balham em média 120 horas por 
mês. Mensalmente são atendidos, 
em média, 190 pacientes, sendo 
que seis em cada dez são mulheres 

e, destas, 3,5% estão grávidas. As 
crianças com menos de sete anos 
e os adultos com mais de 65 anos 
são os grupos que menos consul-
tam o médico dentista. Por outro 
ODGR�� RV� SURÀVVLRQDLV� HVSDQKyLV�
passam 60% do seu tempo clínico 
em tratamentos e 40% em cuidados 
preventivos e check-ups.
$SHVDU� GDV� SUHYLV}HV� GH� LQYHUQR�
da Comissão Europeia apontarem 
para um crescimento da economia 
espanhola em 2,8%, em 2016, sete 
HP�FDGD����SURÀVVLRQDLV�DFUHGLWDP�
que a crise dos últimos anos afetou 
muito ou bastante a disponibilidade 
das famílias para realizarem deter-
minados tratamentos. Aliás, no ano 
passado, os pacientes procuravam 
sobretudo os tratamentos mais 
simples. Já os implantes dentários 
e estética têm sofrido uma quebra  

superior a 22%. Motivos que leva-
ram um em cada quatro médicos 
dentistas a referir que teve uma 
UHGXomR� VLJQLÀFDWLYD� GR� VHX� UHQGL-
mento, em 2015. O Observatório de 
Saúde Oral tem como objetivo aler-
tar os cidadãos espanhóis para a 
importância de uma boa saúde oral 
e emitir uma série de indicadores 
TXH�SHUPLWDP�LGHQWLÀFDU�RV�SRQWRV�
IRUWHV�H�DV�GLÀFXOGDGHV�GR�VHWRU��$R�
invés do Barómetro de Saúde Oral 
da OMD, o Observatório de Saúde 
Oral do Consejo General de Dentis-
tas está direcionado para a classe, 
uma vez que são auscultados os 
médicos dentistas. No caso portu-
guês, as entrevistas são dirigidas à 
população, tendo-se concluído no 
ano passado que 46,7% dos portu-
gueses não consultam um médico 
dentista há mais de um ano.

O Consejo General de 
Dentistas de España 

divulgou, em março, os 
dados que constam do 

Libro Blanco de la Salud 
Bucodental e que mostram 
que metade da população 
do país vizinho nunca vai 
ao dentista. Foram, ainda, 

divulgados os resultados do 
Observatório de Saúde Oral, 

um programa que integra 
uma rede de 150 médicos 
dentistas que analisaram a 

saúde oral da população 
espanhola e o estado da 

profissão.

CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS REVELOU

METADE DOS ESPANHÓIS NUNCA 
VAI AO MÉDICO DENTISTA

EM RELAÇÃO À 
PROFISSÃO, O 
OBSERVATÓRIO 
DE SAÚDE ORAL 
INDICA QUE 
OS MÉDICOS 
DENTISTAS 
ESPANHÓIS 
TRABALHAM 
EM MÉDIA 
120 HORAS 
POR MÊS. 
MENSALMENTE 
SÃO ATENDIDOS, 
EM MÉDIA, 190 
PACIENTES, 
SENDO QUE SEIS 
EM CADA DEZ 
SÃO MULHERES 
E, DESTAS, 
3,5% ESTÃO 
GRÁVIDAS

“

“
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Apresentado em setembro do ano 
passado, durante o Congresso 
Anual Mundial da Federação Den-
tária Internacional, o Atlas de Saú-
de Oral 2015 tem como título “O 
GHVDÀR�GD�GRHQoD�RUDO�²�XPD�FKD-
mada para a ação global”. O docu-
mento resume os principais temas 
GH� UHÁH[mR�GD� VD~GH� RUDO�� QRPH-
adamente o impacto de doenças 
orais, como a cárie dentária, a do-
ença periodontal ou o cancro oral, 
os fatores de risco e abordagens, 
D�SUHYHQomR��RV�GHVDÀRV�H�D�LQFOX-
VmR�GHVWDV�TXHVW}HV�QDV�DJHQGDV�
da saúde global. 

O Atlas de Saúde Oral 2015 resul-
ta dos contributos de 30 colabora-
GRUHV�H�GHVWLQD�VH�D�DVVRFLDo}HV�
nacionais de medicina dentária, 
RUJDQL]Do}HV� GH� VD~GH�� SURÀVVLR-
nais especializados e público em 
geral. O objetivo da publicação 
consiste em fornecer meios a to-
dos os envolvidos na promoção 
da saúde oral para sensibilizar os 

políticos, governos e autoridades 
para uma mudança de políticas 
nesta área. 

A publicação está disponível para 
download no website da OMD em 
www.omd.pt/atlas-saude-oral, nas 
YHUV}HV� LQJOHVD� H�� SHOD� SULPHLUD�
vez, francesa e espanhola. 

A Federação Dentária Interna-
cional disponibiliza igualmente 
o Data Hub, uma plataforma em 
constante desenvolvimento e que 
reúne um conjunto de dados epi-
demiológicos de saúde oral a nível 
JOREDO�� $V� LQIRUPDo}HV� GR� 'DWD�
Hub estão agrupadas por ano e 
país e assumem-se como um meio 
complementar de divulgação de 
GDGRV�HVSHFtÀFRV�VREUH�D�UHDOLGD-
de de cada nação, que podem aju-
dar na delineação de estratégias 
de saúde oral adequadas a cada 
local. A ferramenta está online e 
disponível para consulta através 
do link www.omd.pt/fdi-data-hub. 

FDI WORLD DENTAL FEDERATION 

ATLAS DE SAÚDE 
ORAL 2015
A segunda edição do Atlas de Saúde Oral da Federação 
Dentária Internacional (FDI) dá destaque à extensão mundial 
das doenças orais e fez uma reflexão sobre as políticas e 
estratégias globais. 

O OBJETIVO DA 
PUBLICAÇÃO 
CONSISTE EM 
FORNECER 
MEIOS A TODOS 
OS ENVOLVIDOS 
NA PROMOÇÃO 
DA SAÚDE 
ORAL PARA 
SENSIBILIZAR 
OS POLÍTICOS, 
GOVERNOS E 
AUTORIDADES 
PARA UMA 
MUDANÇA DE 
POLÍTICAS 
NESTA ÁREA

“

“
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Intitula-se WHO - Patient Safety 
Curriculum Guide e apresenta-se 
como um documento essencial 
SDUD� WRGRV� RV� SURÀVVLRQDLV� GH�
saúde. A publicação da Organi-
]DomR�0XQGLDO�GH�6D~GH��206��p�
um manual que disponibiliza de 
forma didática os conhecimentos 
fundamentais em matéria de se-
gurança dos pacientes. Neste guia 
são descritas as competências e 
comportamentos a adotar para 
XPD� SUiWLFD� SURÀVVLRQDO� HP� WRWDO�
segurança. 
O documento está dividido em 
duas partes. Na primeira são ex-
postos os conceitos relativos à se-
gurança dos pacientes, apresen-
tando-se como um meio auxiliar 
para a aprendizagem e educação 
dos formandos para esta questão. 
A segunda parte constitui um ma-
nual de boas práticas, distribuído 
por módulos. 
O guia para a segurança dos pa-
cientes está disponível para con-
sulta e download no Observatório 
da Saúde Oral do website da Or-
dem dos Médicos Dentistas, em 
www.omd.pt/oms. 

O guia institucional para a 
segurança dos pacientes, da 
Organização Mundial de 
Saúde, destina-se a todos os 
profissionais e estudantes das 
diferentes áreas de saúde, 
incluindo a medicina oral.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE 

PUBLICAÇÃO DE MANUAL PARA 
A SEGURANÇA DOS PACIENTES
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há 25 anos parceiros
das melhores marcas
com mais de 10.700 visitantes na sua última edição, a expo-dentária 

é a maior feira de medicina dentária realizada em portugal.

participe e faça com que esta seja a edição 
mais concorrida de sempre.


