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A Ordem dos Médicos Dentistas encomendou 
à Nova School of Business and Economics 
da Universidade Nova de Lisboa, um estudo 
independente que evidencia que “Portugal é o 
segundo país da União Europeia (UE) com a maior 
percentagem de pessoas com mais de 16 anos que 
relatam necessidades não satisfeitas em cuidados 
de saúde oral: 17,8%, muito acima da média da UE 
(7,9%). Os dados sobre despesas em saúde das 
famílias portuguesas (INE) sugerem também claros 
problemas de acesso aos cuidados de saúde oral”.

Prossegue ainda o estudo no seu sumário executivo 
afirmando:
“Os indicadores de saúde oral em Portugal 
encontram-se muito abaixo da média europeia. 
Diferentes fontes de informação apontam para uma 
mesma realidade: a existência de necessidades de 
cuidados de saúde oral, de diferentes naturezas, 

que não se encontram satisfeitas, sendo a barreira 
financeira	 um	 dos	 principais	 obstáculos,	 senão	
mesmo o principal, a uma melhor saúde da 
população neste campo. 
Apesar	de	existirem	recursos	humanos	qualificados	
e disponíveis, os portugueses para acederem a 
cuidados de saúde oral enfrentam fortes barreiras 
financeiras	 pela	 necessidade	 de	 assumirem	
diretamente os custos dos tratamentos. Não só 
as famílias com rendimentos mais baixos são 
afetadas, mas também as de rendimentos mais 
elevados enfrentam, em vários casos, despesas 
catastróficas	quando	acedem	a	serviços	de	saúde	
oral. Pela barreira criada, naturalmente, as famílias 
com menores rendimentos abstêm-se de aceder a 
cuidados de saúde oral, colocando-se em causa o 
seu direito à saúde. 
Os	 aspetos	 de	 natureza	 financeira	 e	 proteção	 na	
doença são usualmente passíveis de intervenção 
por parte das políticas de saúde, pelo que tudo 

DOS CENÁRIOS  
APRESENTADOS, OS QUE 

MERECEM MELHOR ATENÇÃO 
PELA SUA VIABILIDADE 

CORRESPONDEM AO AUMENTO 
DA COBERTURA PÚBLICA 

COM PRESTAÇÃO PÚBLICA E 
COM PRESTAÇÃO PRIVADA, 

EXCLUINDO-SE POR MOTIVOS 
DE GARANTIA DO ACESSO À 
SAÚDE A PERPETUAÇÃO DA 

SITUAÇÃO ATUAL

“

“

Cuidados de Saúde Oral - Universalização
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O bastonário
Orlando Monteiro da Silva

aponta para uma margem potencial de melhoria da 
saúde da população oral“.

No estudo são analisados quatro cenários de 
evolução distintos: 

1) Manter a situação atual; 
2) Aumentar a cobertura pública 
     com prestação pública; 
3) Aumentar a cobertura pública 
     com prestação privada; 
4) Aumentar a cobertura privada (seguro) 
     com prestação privada.

Dos cenários apresentados, os que merecem 
melhor atenção pela sua viabilidade correspondem 
ao aumento da cobertura pública com prestação 
pública e com prestação privada, excluindo-se 
por motivos de garantia do acesso à saúde a 
perpetuação da situação atual.
Adicionalmente, merece desenvolvimento um 
esboço de uma futura rede nacional de cuidados 
de saúde oral, tal como o seu modelo de 
implementação, monitorização e avaliação.
Estamos certos que este estudo constitui uma 
ferramenta preciosa para a sociedade, decisores 
políticos e naturalmente para os médicos dentistas, 
no sentido da avaliação das melhores opções 
técnicas	 e	 científicas	 que	 possam	contribuir	 para	
a tomada de decisões políticas informadas e 
fundamentadas.

Numa altura em que o Governo anunciou a inserção 
de médicos dentistas em centros de saúde, no 
âmbito dos cuidados de saúde primários, este 
estudo, independente, aparece, estamos certos, 
na altura certa. 
Mais que “bitaites” na praça pública, ou 
opiniões não fundamentadas ou historicamente 
ultrapassadas, esta iniciativa da Ordem, encetada 
logo após a publicação da Carta Aberta, enviada 
aos deputados antes das eleições legislativas 
do passado ano, prontamente aceite pelos 
Professores Alexandre Lourenço e Pedro Pita 
Barros, que dispensam apresentações, de uma 
instituição tão reputada como a Nova School of 
Business and Economics da Universidade Nova de 
Lisboa, confronta-nos a todos com a realidade dos 
números,	do	financiamento	e	dos	índices	de	saúde	
oral da população portuguesa.

Que caminhos teremos todos pela frente?

A não perder os próximos episódios…

Saudações,
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A NOVA 
PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
DA ENTIDADE 
REGULADORA 
DA SAÚDE (ERS) 
É PROFESSORA 
AUXILIAR NA 
CATÓLICA PORTO 
BUSINESS 
SCHOOL E TEM UM 
DOUTORAMENTO 
EM ECONOMIA E 
UM MESTRADO 
EM ECONOMIA 
DA SAÚDE, NA 
UNIVERSIDADE 
DE YORK (REINO 
UNIDO)
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aconteceu...

A INVESTIGAÇÃO 
EM BIOÉTICA É 

DESENVOLVIDA 
PELA UNESCO 

HÁ DUAS 
DÉCADAS E 
RUI NUNES 

TERÁ A MISSÃO 
DE CRIAR E 

COORDENAR 
UMA REDE 

INTERNACIONAL 
DE INSTITUTOS 
DE FORMAÇÃO 

NESTA 
DISCIPLINA

“

“

NOMEAÇÃO 
DO CONSELHO 
DE MINISTROS
SOFIA NOGUEIRA 
DA SILVA É A NOVA 
PRESIDENTE DA ERS
A	 economista	 Sofia	 Ribeiro	 Nogueira	
Soares da Silva foi nomeada para o cargo, 
sob proposta do Ministro da Saúde, e a 
sua designação teve o parecer favorável 
da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública. O mandato 
terá a duração de seis anos. 
A nova presidente do Conselho de 
Administração da Entidade Reguladora 
da Saúde (ERS) é professora auxiliar na 
Católica Porto Business School e tem 
um doutoramento em Economia e um 
mestrado em Economia da Saúde, na 
Universidade de York (Reino Unido). A 
nova responsável liderou e participou 
em estudos para entidades como a 
Comissão Europeia, Observatório Europeu 
dos Sistemas e Políticas de Saúde, 
Autoridade da Concorrência, Tribunal de 
Contas, Infarmed, Associação Portuguesa 
de Seguradores e Fundação Francisco 
Manuel dos Santos. A nomeação surge 
na sequência da cessação do mandato do 
anterior presidente da ERS, Jorge Simões. 

“

“

UNESCO
PORTUGUÊS 
VAI LIDERAR A 
INVESTIGAÇÃO  
DE BIOÉTICA
Rui Nunes, presidente da Associação 
Portuguesa de Bioética, será o diretor mundial 
do departamento de investigação da cátedra 
de bioética na UNESCO (Haifa). O professor da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP) já era responsável pelo pólo de Portugal.
A investigação em bioética é desenvolvida 
pela UNESCO há duas décadas e Rui Nunes 
terá a missão de criar e coordenar uma rede 
internacional de institutos de formação nesta 
disciplina. Este projeto mundial inclui, ainda, a 
extensão desta rede não só a escolas de ensino 
superior dos países desenvolvidos, mas também 
às das nações em vias de desenvolvimento.  
A referida cátedra foi criada pela UNESCO em 
2001,	com	a	finalidade	de	promover	o	estudo	da	
bioética segundo os princípios éticos universais 
e a cooperação entre as diferentes instituições 
académicas a nível global. 
Rui Nunes é ainda diretor do departamento de 
Ciências Sociais e Saúde, do doutoramento em 
Bioética e do mestrado em Cuidados Paliativos 
da FMUP. Foi um dos fundadores, em 2011, 
do Centro de Inovação Social do Porto e, mais 
recentemente, indigitado coordenador do 
Conselho Nacional para o Serviço Nacional de 
Saúde da Ordem dos Médicos. Foi, também, 
presidente da Entidade Reguladora da Saúde.
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ANDEP
NOVOS ÓRGÃOS 
DIRIGENTES
A nova direção da Associação Nacional 
de Dentistas Portugueses (ANDEP) tomou 
posse, após ato eleitoral que decorreu 
no dia 21 de junho de 2016, na sede da 
associação.
Fernando Amado Teixeira Diniz foi eleito 
presidente e César Castro Figueiredo 
ocupou o lugar de vice-presidente da 
Assembleia-Geral da ANDEP.

A CONFERÊNCIA 
FOI 
ORGANIZADA 
PELA BDIZ EDI 
– EUROPEAN 
ASSOCIATION OF 
DENTAL IMPLAN-
TOLOGISTS  E 
TEVE COMO 
TEMA A 
“ATUALIZAÇÃO: 
IMPLANTES 
PEQUENOS E 
ANGULADOS – 
VANTAGENS E 
LIMITES”

“

“

ASSOCIAÇÃO EUROPEIA  
DE IMPLANTOLOGISTAS
ANTÓNIO FELINO PARTICIPOU  
NA 11ª CONFERÊNCIA  
DE CONSENSO EUROPEU
O médico dentista e professor catedrático de Cirurgia Oral na 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, António 
Felino, participou, a convite da organização, na 11ª Conferência de 
Consenso Europeu (EuCC), que decorreu em fevereiro, em Colónia, 
na Alemanha. 
A conferência foi organizada pela BDIZ EDI – European Association of 
Dental Implantologists  e teve como tema a “Atualização: implantes 
pequenos e angulados – vantagens e limites”, em que foi discutido 
um trabalho desenvolvido pela Universidade de Colónia neste 
âmbito. As orientações gerais resultantes deste encontro serão 
publicadas brevemente. Na reunião estiveram presentes membros 
da Alemanha, Espanha, Canadá, Áustria, Reino Unido, França, 
Croácia, Índia, Sérvia, Itália e Turquia. O médico dentista português, 
que será um dos conferencistas do XXV Congresso da OMD, integrou 
também o 24º Encontro Europeu da Comissão. 
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OS MÉDICOS 
DENTISTAS 

E CON-
GRESSISTAS 

DE TODAS AS 
CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS 
PODEM 

RESERVAR 
DESDE JÁ O 

SEU LUGAR NO 
JANTAR. ATÉ 20 

DE OUTUBRO, 
AS INSCRIÇÕES 

NO PACOTE 
“CONGRESSO 

+ JANTAR” TÊM 
UM DESCONTO 
SUBSTANCIAL. 

“

“

XXV CONGRESSO DA OMD
25 EDIÇÕES COMEMORADAS 
COM JANTAR DO CONGRESSO
No âmbito da celebração da 25ª edição do Congresso da Ordem dos 
Médicos Dentistas, a Comissão Organizadora está a preparar uma 
surpresa para todos os participantes no encontro anual de medicina 
dentária. Para assinalar uma data tão especial, a 11 de novembro, 
haverá	um	jantar	que	antecederá	a	Festa	Oficial	do	Congresso.
Os médicos dentistas e congressistas de todas as categorias pro-
fissionais	podem	reservar	desde	já	o	seu	lugar	no	jantar.	Até	20	de	
outubro, as inscrições no pacote “Congresso + Jantar” têm um des-
conto substancial. 
A organização adianta que escolheu um dos locais mais emblemáti-
cos da cidade do Porto para este evento, que vai reunir congressis-
tas, oradores e expositores. As inscrições estão a decorrer online, 
em www.omd.pt/congresso/2016/inscricao. 

vai acontecer...

PROVAS PÚBLICAS
DOUTORAMENTOS EM 
MEDICINA DENTÁRIA
Realizaram-se na Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade do Porto,  nos me-
ses de maio e junho, os seguintes doutora-
mentos em medicina dentária:
A médica dentista Margarida Sampaio Fer-
nandes defendeu a tese de doutoramento 
“Complicações biológicas periimplantares 
associadas a reabilitações orais com sobre-
dentaduras – Suscetibilidade genética e bio-
filme”,	 tendo	 sido	 aprovada	 com	distinção	
por unanimidade.
“Estudo	do	biofilme	supra	e	subgengival	em	
pacientes com periodontite” foi o título da 
tese defendida pela médica dentista Luzia 
Mendes, de igual forma aprovada com dis-
tinção por unanimidade pelo júri.
O médico dentista Rocha Almeida defendeu 
a tese “Modelos de aprendizagem no ensi-
no e na avaliação informatizada em prótese 
fixa”,	tendo	sido	aprovado	com	distinção	por	
unanimidade.
Com a defesa da tese intitulada “Problemá-
tica ortodôntica do canino maxilar incluso”, 
o médico dentista Telmo Moreira obteve a 
aprovação do grau de doutor com distinção 
por unanimidade.

ac
o
nt

e
ce

u
...

REALIZARAM-SE 
NA FACULDADE 
DE MEDICINA 
DENTÁRIA DA 
UNIVERSIDADE 
DO PORTO,  
NOS MESES DE 
MAIO E JUNHO, 
QUATRO DOUTO-
RAMENTOS 
EM MEDICINA 
DENTÁRIA

“

“
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VIVEMOS UM TEMPO EM QUE A 
TOMADA DE DECISÕES PODE E 
DEVE SER APOIADA EM DADOS 

QUE PERMITAM NÃO SÓ AVALIAR 
A SITUAÇÃO DO MOMENTO, 

MAS TAMBÉM PROJETAR COM A 
SEGURANÇA POSSÍVEL O FUTURO 

E A FORMA COMO ESTE SE 
CONSTRUIRÁ.

“

“
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O estudo “Cuidados 
de Saúde Oral – 

Universalização”, solicitado 
pela OMD à Nova School 

of Business and Economics, 
da Universidade Nova de 

Lisboa, pretende abrir uma 
discussão na sociedade que 

produza resultados num 
horizonte razoável. 

ESTUDO TRAÇA CAMINHOS PARA A SAÚDE ORAL EM PORTUGAL 

UNIVERSALIZAÇÃO DOS  
CUIDADOS DE SAÚDE ORAL

ilimitados. A rápida inversão da pi-
râmide	 demográfica,	 por	 exemplo,	
mostrou precisamente o contrário.
A situação da saúde oral no nosso 
país é o retrato desse percurso. A 
universalização do acesso a cuida-
dos de saúde oral é um ato falhado. 
Muito pouco evoluímos. É evidente 
que a opção por, na sua fundação, 
excluir a medicina dentária do Servi-
ço Nacional de Saúde (SNS) poderá 
ser o “pecado original”, mas outras 
opções foram tornando o objetivo 
da universalização uma realidade 
inexistente. Os indicadores são pe-
rentórios e o período de contração 
em que estamos emersos há al-
guns anos, e cuja inversão tarda a 
chegar, obrigam-nos a tomar medi-
das, decisões.
A OMD, dentro dos poderes que 
lhe são legalmente atribuídos, mas 
com uma visão proativa das suas 
responsabilidades, foi sempre uma 
voz ativa na apresentação de vias 
de solução. Vias realistas, funda-
mentadas, apoiadas num espírito 
de criar parcerias leais com todos 
os players do setor. 
A última dessas iniciativas preten-
de abrir um debate na sociedade 
que seja verdadeiramente frutuo-
so, em que todos os interessados 
se empenhem. Desse empenho 
surgirão certamente contributos 
estruturados para a construção de 
uma solução que permita inverter 
a realidade atual: somos o segun-
do país da União Europeia com a  
maior percentagem de pessoas 
 ... 

Este estudo, realizado pelos espe-
cialistas em economia e gestão da 
saúde Alexandre Lourenço e Pedro 
Pita Barros, oferece-nos uma leitura 
fundamentada da realidade e das 
vias possíveis de atuação para a 
construção de uma solução, que 
permita inverter o atual estado da 
saúde oral dos portugueses e o 
acesso universal a estes cuidados.
Vivemos um tempo em que a to-
mada de decisões pode e deve ser 
apoiada em dados que permitam 
não só avaliar a situação do mo-
mento, mas também projetar com 
a segurança possível o futuro e a 
forma como este se construirá. 
No passado, muitas decisões foram 
tomadas apenas para responder ao 
momento ou satisfazer visões ideo-
lógicas. Aquilo que aparentava ser 
“a” solução veio a demonstrar se-
rem erros por vezes irrecuperáveis, 
vítimas de visões de curto prazo, 
associadas a uma ausência cróni-
ca de estabilidade nas reformas, 
e cujo fator sustentabilidade era 
ponderado sem segurança, numa 
esperança que os recursos seriam 

PESSOAS
COM + 16 ANOS 

COM NECESSIDADES 
NÃO SATISFEITAS

DE 
SAÚDE ORAL 

17,8%
EM

PORTUGAL
E

7,9%
NA UNIÃO

EUROPEIA

A UNIVERSA-
LIZAÇÃO DO 
ACESSO A  
CUIDADOS DE 
SAÚDE ORAL  
É UM ATO  
FALHADO.  
MUITO POUCO  
EVOLUÍMOS. É 
EVIDENTE QUE 
A OPÇÃO POR, 
NA SUA  
FUNDAÇÃO,  
EXCLUIR A  
MEDICINA  
DENTÁRIA 
DO SERVIÇO 
NACIONAL DE 
SAÚDE (SNS) 
PODERÁ SER  
O “PECADO  
ORIGINAL”

“

“
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...   
com mais de 16 anos que relatam 
necessidades não satisfeitas em 
cuidados de saúde oral. São 17,8% 
contra a média de 7,9% da EU (Fi-
gura 1). 
Promovida essa discussão, com 
toda a certeza, seremos a primeira 
força a exigir aos decisores políti-
cos que tomem medidas, que tor-
nem claras e transparentes as gui-
delines do roteiro que construírem 
e que não se oponham a uma mo-
nitorização efetiva desse processo 
de implementação.

guidelines do roteiro que construírem e que não se oponham a uma monitorização 
efetiva desse processo de implementação. 
 
 

 
Figura 1. Percentagem de pessoas com 16 ou mais anos que relatam as necessidades não satisfeitas 
em cuidados de saúde oral, 2013. 
Fonte: Eurostat (2015). 
 
 
«Estudo revela vários cenários para aumentar o acesso dos portugueses a 
cuidados de saúde oral» 
As conclusões do estudo retratam um panorama onde é evidente, para além do 
Programa “cheque-dentista”, a falácia da medicina dentária no SNS. Atualmente 
existem entre 20 a 25 médicos dentistas neste serviço. Claramente um número 
insuficiente num país em que os dados sobre as despesas em saúde das famílias 
portuguesas (INE) sugerem claros problemas de acesso aos cuidados de saúde oral.  
 
Os autores do estudo rejeitam a manutenção deste status quo porque não cumpre o 
caráter de universalidade do SNS e não resolve o problema de acesso a cuidados de 
saúde oral, nomeadamente da população com menores recursos financeiros. 
Partindo destes pressupostos e analisando todas as premissas, dizem os autores, 
que o aumento da atual cobertura pública com prestação privada é o que, entre os 
cenários analisados, apresenta “menores custos globais para a sociedade (…) com a 
utilização da capacidade da rede privada, mediante um processo de relacionamento 
contratual que seja adequado”. E, para isso, importa relembrar que são já vários os 
exemplos em que o SNS recorre a parceiros privados.  
 
O estudo equaciona quatro hipóteses: 
 
a) Desenvolvimento de uma rede de prestadores privados através do 
enquadramento dado pelo modelo do setor convencionado do SNS.  
Há que equacionar a implementação de um modelo de reembolsos em que os 
utentes assumem a despesa dos cuidados de saúde oral junto de prestadores 
privados e solicitam junto do SNS o ressarcimento das despesas incorridas.  
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Demasiado caros, ou distantes ou com listas de espera, Outras razões

ESTUDO REVELA  
VÁRIOS CENÁRIOS  
PARA AUMENTAR  
O ACESSO  
DOS PORTUGUESES  
A CUIDADOS DE SAÚDE 
ORAL:

As conclusões do estudo retratam 
um panorama onde é evidente, 
para além do programa cheque-
-dentista, a falácia da medicina 
dentária no SNS. Atualmente exis-
tem entre 20 a 25 médicos dentis-
tas neste serviço. Claramente um 
número	 insuficiente	 num	 país	 em	
que os dados sobre as despesas 
em saúde das famílias portugue-
sas (INE) sugerem claros proble-
mas de acesso aos cuidados de 
saúde oral. 
Os autores do estudo rejeitam a 
manutenção deste status quo por-
que não cumpre o caráter de uni-
versalidade do SNS e não resolve 

o problema de acesso a cuidados 
de saúde oral, nomeadamente da 
população com menores recursos 
financeiros.	 Partindo	 destes	 pres-
supostos e analisando todas as 
premissas, dizem os autores, que 
o aumento da atual cobertura pú-
blica com prestação privada é o 
que, entre os cenários analisados, 
apresenta “menores custos glo-
bais para a sociedade (…) com a 
utilização da capacidade da rede 
privada, mediante um processo 
de relacionamento contratual que 
seja adequado”. E, para isso, im-
porta relembrar que são já vários 
os exemplos em que o SNS recorre 
a parceiros privados. 
O estudo equaciona quatro hipóte-
ses:

Demasiado caros, ou distantes ou com listas de espera Outras razões

FIGURA 1. PERCENTAGEM DE PESSOAS COM 16 OU MAIS ANOS QUE RELATAM 
AS NECESSIDADES NÃO SATISFEITAS EM CUIDADOS DE SAÚDE ORAL, 2013. FONTE: EUROSTAT (2015).
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A) DESENVOLVIMENTO  
DE UMA REDE DE  
PRESTADORES PRIVADOS 
ATRAVÉS DO  
ENQUADRAMENTO DADO 
PELO MODELO DO SETOR 
CONVENCIONADO DO SNS.
 
Há que equacionar a implementa-
ção de um modelo de reembolsos 
em que os utentes assumem a 
despesa dos cuidados de saúde 
oral junto de prestadores privados 
e solicitam junto do SNS o ressar-
cimento das despesas incorridas. 
Para estimar os custos, os autores 
do estudo recorrem à experiência 
da ADSE, o sistema de assistência 
na doença dos funcionários públi-
cos, para realçar as “diferenças 
entre as caraterísticas sociodemo-
gráficas	de	ambas	as	populações”.	
“Podemos extrapolar o que seria 
uma despesa potencial do SNS 
ao adotar este modelo. De forma 
a obter uma maior sensibilidade, 
apresenta-se ainda o impacto de 
uma utilização por parte de 50% da 
população. Dá-se ainda nota que 
os	 beneficiários	 assumem	 20%	
adicionais (copagamento) sobre os 
custos assumidos pela ADSE”, lê-
-se no documento. 
A projeção de 50% de utilizadores 
explica-se pela população abran-
gida pelo SNS, mais carente, com 
maiores necessidades e, portanto, 
levando a uma maior procura. 
O	cálculo	do	impacto	financeiro	da	
aplicação do regime convenciona-
do por parte do SNS aponta para 
um encargo de 280 milhões de eu-
ros por ano, enquanto os cálculos 
relativos	 ao	 impacto	 financeiro	 da	
aplicação do regime livre da ADSE, 
por parte do SNS chegam a um va-
lor de 343,9 milhões de euros. 

B) ALARGAMENTO DO  
LEQUE DE BENEFICIÁRIOS 
DO PROGRAMA  
CHEQUE-DENTISTA. 

Esta hipótese inclui a ampliação 
do Programa Nacional de Pro-
moção da Saúde Oral a todas as 
crianças até aos 18 anos, o que 
teria um custo residual de 350 mil 
euros, e a segmentos da popula-
ção	 em	 insuficiência	 económica,	

como idosos com mais de 65 anos 
(52,7milhões de euros), desdenta-
dos totais (16,4 milhões de euros), 
comparticipação de próteses totais 
(26,4 milhões de euros) e diabéti-
cos (16,8 milhões de euros). 
Já, os custos dos cuidados de ur-
gência não são contabilizados por-
que não existem dados concretos 
sobre o número de urgências em 
cuidados de saúde oral. 

...
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C) AUMENTO DA  
COBERTURA PÚBLICA 
COM PRESTAÇÃO  
PÚBLICA. 

Nesta perspetiva seria criada uma 
rede de acesso universal “que co-
briria a generalidade de cuidados 
de saúde oral e aplicaria o regime 
atual de taxas moderadoras. A rede 
seria desenvolvida em dois níveis: 
1.º Nível - Cuidados de saúde oral 
de proximidade, desenvolvidos ao 
nível dos cuidados de saúde primá-
rios; 2.º Nível - Cuidados de saúde 
oral diferenciados, desenvolvidos 
ao nível da rede hospitalar”. 
Seguindo as diretrizes da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), os 
autores do estudo assumem como 
objetivo um médico dentista para 
1.500 habitantes. A rede implicaria 
assim a entrada de 6.500 médicos 
dentistas no SNS e representaria 
um encargo para o Estado de 182 
milhões de euros anuais, destina-
dos ao pagamento de salários. 
Um valor que mais do que tripli-
caria se fossem contabilizados os 
gastos com os salários de assisten-
tes dentárias, obras de adaptação, 
equipamentos e respetiva manu-
tenção e consumíveis utilizados 
nas consultas e tratamentos. 
No entanto, os autores alertam: 
“um plano de investimento maci-
ço desta natureza iria traduzir-se 
numa duplicação de capacidade 
global do sistema de saúde, com 
duvidosas implicações quanto à 
eficiência	dessa	situação”.	

D) AUMENTO DA  
COBERTURA PRIVADA, 
ATRAVÉS DE SEGUROS, 
COM PRESTAÇÃO  
PRIVADA, CABENDO AO  
ESTADO NEGOCIAR COM 
O SETOR SEGURADOR.
 
Para os especialistas em economia 
e gestão da saúde, esta hipótese 
teria “a potencialidade para permi-
tir	uma	redução	do	risco	financeiro	
das famílias, aumento da cobertu-
ra de cuidados de saúde oral, ren-
tabilização da oferta privada exis-
tente e ter um controlo efetivo da 
despesa”. Contudo, sublinham que 
“o enquadramento político e social 
é adverso ao recurso ao setor se-
gurador para assegurar funções do 
Estado”. 

Perante estas hipóteses, o basto-
nário da OMD, Orlando Monteiro 
da Silva salienta que “há uma rede 
de consultórios e clínicas de me-
dicina dentária que cobre todo o 
país”. Por isso, “em termos compa-
rativos, Portugal possui recursos 
humanos nesta área em número 
superior à maioria dos países eu-
ropeus, portanto o que falta é pe-
gar no que existe e fazer com que 
funcione”. 
Colocadas as possibilidades em 
cima da mesa, quais são as que 
se apresentam como mais viáveis 
para produzir resultados num hori-
zonte razoável? 
“Nenhuma solução apresentada 
neste estudo está isenta de cus-
tos, e a OMD está disponível para 
ajudar a encontrar a solução que 
for mais equilibrada, mas o que 
este estudo não calcula é quantas 
dezenas ou centenas de milhões 
de euros por ano custa em saúde, 
dias de trabalho, esperança e qua-
lidade de vida, manter o atual sta-
tus quo. Este custo é muito maior 
quer para as pessoas, quer para o 
Estado”, salienta o bastonário da 
OMD.

“Estas várias considerações levam 
à recomendação de ser escolhida 
a opção de aumentar a cobertura 
pública através de prestação pri-
vada, com o desenvolvimento de 
um relacionamento que: a) atenda 
as necessidades não satisfeitas 
da população, nomeadamente no 
campo da prevenção; b) garanta 
devidamente os mecanismos de 
verificação	 regular	 da	 qualidade	
dos cuidados de saúde oral pres-
tados; c) mitigue (ou elimine) as 
situações de risco moral e de indu-
ção de procura; e d) reconheça a 
relevância dos investimentos espe-
cíficos	na	relação	feitos	por	ambas	
as partes”, referem os autores. 
Orlando Monteiro da Silva consi-
dera que “o estudo revela várias 
hipóteses complementares entre 
si. Não há um só caminho. O que 
precisamos são soluções que per-
mitam que todos os portugueses 
tenham acesso a cuidados de 
medicina dentária. Prova-se que 
os ganhos conquistados com o 
programa do cheque-dentista são 
assinaláveis, sobretudo na infân-
cia, mas não há uma resposta in-
tegrada às necessidades dos por-
tugueses”. “Encomendámos este 
estudo, que é totalmente indepen-
dente e da responsabilidade dos 
autores, porque a situação atual é 
insustentável. A dissociação entre 
a saúde em geral e a saúde oral 
trouxe-nos por um caminho que 
importa inverter”, prossegue, lem-
brando que “há doenças, como a 
diabetes, que são agravadas por 
falta de acompanhamento médico 
dentário”. “Mais ainda, os doentes 
não conseguem fazer uma ali-
mentação correta devido à falta 
de dentes. A situação dos nossos 
idosos, em matéria de saúde oral, 
é absolutamente catastrófica”, 
alerta. 
Consulte o estudo na íntegra no 
site da OMD: https://doc.omd.
pt/2016/cuidados-saude-oral.pdf
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 “OS NÚMEROS DA ORDEM 2016” 

NÚMERO DE MÉDICOS DENTISTAS 
CONTINUA A EXCEDER  
AS NECESSIDADES DO PAÍS

cos Dentistas, Orlando Monteiro 
da Silva, avisa que ”o número de 
profissionais	de	medicina	dentária	
é excessivo face às necessidades 
da população portuguesa. Já es-
tamos muito acima da recomen-
dação da Organização Mundial de 
Saúde de um médico dentista por 
cada 2 mil habitantes. Aliás, pelas 
estimativas da OMD daqui a dois 
anos teremos um médico den-
tista por mil habitantes, o dobro 
dos médicos dentistas que o país  

“Os Números da Ordem 2016”, 
um documento elaborado pela 
OMD e que desde 2004 traça o 
perfil	dos	médicos	dentistas,	mos-
tram que no ano passado houve 
um aumento de 4,6% no número 
de médicos dentistas inscritos na 
Ordem	para	8.933	profissionais.
A OMD considera que este au-

mento de médicos dentistas está 
muito acima das necessidades do 
país e da renovação de gerações 
de	profissionais.
Nas sete faculdades portuguesas 
de medicina dentária estavam 
inscritos no ano passado 3.192 
alunos.
O bastonário da Ordem dos Médi-

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) considera insustentável o 
aumento do número de profissionais que todos os anos saem das sete 
faculdades que lecionam o mestrado integrado de medicina dentária.
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 “OS NÚMEROS DA ORDEM 2016” 

NÚMERO DE MÉDICOS DENTISTAS 
CONTINUA A EXCEDER  
AS NECESSIDADES DO PAÍS

precisa. O subemprego nesta área 
é absolutamente dramático para 
os mais jovens que se desdobram 
a trabalhar em 4 ou 5 locais em 
simultâneo, com situações muito 
precárias e ordenados baixíssi-
mos.”
Para Orlando Monteiro da Silva 
“é urgente tomar medidas e as 
faculdades de medicina dentá-
ria têm de se entender e reduzir 
drasticamente o número de vagas 
para mestrados integrados. Na 

OS NÚMEROS
DA ORDEM

2016

ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS

abertura do próximo ano letivo, 
já em outubro, é imperativo que 
haja menos alunos no primeiro 
ano. A medicina dentária é uma 
profissão	que	exige	uma	atualiza-
ção constante, pelo que as facul-
dades podem e devem apostar no 
ensino pós-graduado, quer para 
médicos dentistas portugueses 
quer	para	profissionais	estrangei-
ros. O nosso ensino é reconhecido 
mundialmente e temos todas as 
condições para receber médicos 
dentistas de outras nacionalida-
des que necessitem de atualizar a 
sua formação.”
Os números da OMD relativos ao 
ano passado dão conta de que 
a média de idades dos médicos 
dentistas a exercer em Portugal 
é de 38 anos. No total, 64% dos 
inscritos na OMD têm menos de 
40 anos, e 58,7% são mulheres, 
uma tendência de feminização 
da	 profissão	 que	 se	 tem	 vindo	 a	
acentuar.
Em crescimento continua também 
a emigração, sobretudo dos mais 
jovens. “Os Números da Ordem 
2016” mostram que o número de 
membros inativos, que pedem a 
suspensão da inscrição, aumen-
tou ligeiramente, em 1,5%, para 
10,9%, sendo que destes a maio-
ria opta por emigrar.
Mais de metade dos membros ina-
tivos da OMD tem entre 26 e 40 
anos. São dados que para Orlando 
Monteiro da Silva mostram “a sa-
turação	da	profissão,	a	emigração	
é crescente e estamos a investir 
na preparação destes jovens para 
depois eles irem trabalhar no 
estrangeiro. O Ministério da Saú-
de apresentou um projeto-piloto 
para a saúde oral nos centros de 
saúde.	Desafiamos	o	Ministério	a	
acelerar este projeto contratando 
médicos dentistas para os centros 
de saúde e para os hospitais em 
todo o país. Porque se há médicos 
dentistas em excesso, a verdade 
é que a população continua a ter 

grandes	dificuldades	em	aceder	a	
cuidados de saúde oral. É um pa-
radoxo a que urge pôr termo”.
O bastonário da OMD deixa ainda 
“outra nota de preocupação com 
os médicos dentistas no Reino 
Unido, o principal destino dos 
profissionais	que	emigram.	É	com	
preocupação acrescida que assis-
timos à saída do Reino Unido da 
União Europeia, que seguramente 
terá consequências no futuro.”
No Reino Unido trabalham 53% 
dos médicos dentistas a exercer 
no estrangeiro. Segue-se França 
com 14,6%, e o Brasil com 7,3%, 
o que pode indicar um regresso 
de médicos dentistas brasileiros 
ao país de origem.
Quase 92% dos médicos dentis-
tas inscritos na OMD tem naciona-
lidade portuguesa, sendo que há 
437 médicos dentistas brasileiros 
a exercer em Portugal, seguindo-
-se 71 da Itália e 65 da Alemanha. 
No total, há médicos dentistas de 
38 nacionalidades a trabalhar em 
Portugal.
As regiões com maior número 
de	 profissionais	 a	 exercer	 são	 as	
áreas metropolitanas do Porto e 
de Lisboa. No extremo oposto está 
o Alentejo, sobretudo no Alentejo 
Litoral e na Lezíria do Alentejo.

JÁ ESTAMOS 
MUITO ACIMA 
DA RECOMEN- 
DAÇÃO DA 
ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE 
SAÚDE DE 
UM MÉDICO 
DENTISTA POR 
CADA 2 MIL 
HABITANTES. 
ALIÁS, PELAS 
ESTIMATIVAS 
DA OMD DAQUI 
A DOIS ANOS 
TEREMOS 
UM MÉDICO 
DENTISTA 
POR MIL 
HABITANTES, 
O DOBRO DOS 
MÉDICOS 
DENTISTAS 
QUE O PAÍS 
PRECISA

“

“
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OMD REALIZA INQUÉRITO ELETRÓNICO  

MÉDICOS DENTISTAS NO  
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

O questionário, intitulado “Médi-
cos dentistas no Serviço Nacio-
nal de Saúde”, destinou-se 
a auscultar a opinião sobre 
esta medida, bem como a 
aferir as condições de exercí-
cio	profissional	dos	(poucos)	
médicos dentistas que estão 
atualmente a exercer no SNS 
e nos Sistemas Regionais de 
Saúde das Regiões Autóno-
mas dos Açores e da Madei-
ra. 
Dos 8.728 inquiridos, 2.306 
responderam às questões 
colocadas pela OMD. Quanto 
à alternativa que consideram 
mais adequada para a corre-
ção	 progressiva	 das	 dificul-
dades	que	parte	significativa	
da população enfrenta para 
aceder a cuidados de saúde 
oral, 49,78% respondeu “au-
mentar a cobertura pública 
com prestação privada”. Já 
43,84% é favorável a “au-
mentar a cobertura pública 
com prestação pública”. Apenas 
2,6% sugere “manter a situação 
atual” e 3,77%  propõe “aumentar 
a cobertura privada (seguro) com 
prestação privada”. 
Foi solicitado aos médicos den-
tistas que indicassem “até duas 
formas”, através das quais enten-
dessem ser adequado alargar os 

No âmbito do projeto-piloto, anunciado pelo Ministério da Saúde, de 
inclusão de médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), a 
OMD enviou aos seus membros um inquérito eletrónico sobre este tema. 
A maioria dos inquiridos considerou o aumento da cobertura pública 
com prestação privada como a melhor solução para o  
acesso da população a cuidados de saúde oral.



  JULHO 2016 I omd I  19

cuidados de medicina dentária 
à população. Cerca de 43% es-
colheram o estabelecimento de 
convenção entre o SNS e a rede 
de consultórios e clínicas de me-
dicina dentária, e 42,93% suge-
riram	a	 inserção	de	profissionais	
nos centros de saúde no âmbito 
dos cuidados primários. Logo de 

seguida, com 42,28% das 
respostas, surge a opção 
de implementação de um 
modelo de reembolso, com 
livre escolha do médico 
dentista pelo doente, com 
pagamento direto e poste-
rior reembolso. 
Recorde-se que o estudo 
da Nova School of Business 
and Economics da Univer-
sidade Nova de Lisboa, 
“Cuidados de Saúde Oral 
– Universalização”, que di-
vulgamos nesta edição da 
Revista, aponta para pro-
postas idênticas. 
Dos	 2.306	 profissionais	
que responderam ao in-
quérito eletrónico da OMD, 
apenas 64 se encontram a 
exercer no Serviço Nacio-
nal de Saúde. Desses, 37 
responderam a uma série 
de perguntas relacionadas 
com a sua atividade e foi 

possível concluir que 54,05% 
estão inseridos na categoria pro-
fissional	 de	 Técnico	 Superior	 do	
Regime Geral, a maioria sem ex-
clusividade (94,59%) e mais de 
metade (54,05%) com uma carga 
horária superior a 35 horas sema-
nais. 

NO DIA MUNDIAL DA SAÚDE  

GOVERNO CRIA 
O CONSELHO 
NACIONAL  
DE SAÚDE

O novo órgão consultivo do Gover-
no será constituído por 30 mem-
bros oriundos de várias áreas 
científicas,	 sociais,	 culturais	 e	
económicas, que têm o objetivo 
de procurar consensos alargados 
quanto à política de saúde. 
Perante esta decisão, o presiden-
te do CNOP, Orlando Monteiro da 
Silva, remeteu ao Ministro da Saú-
de, Adalberto Campos Fernandes, 
e ao Primeiro-Ministro, António 
Costa, uma exposição em que so-
licitava que fosse contemplada a 
participação de representantes 
das	 ordens	 profissionais	 da	 saú-
de, em futura regulamentação 
deste Conselho. O documento foi 
subscrito pelas ordens dos Biólo-
gos, Enfermeiros, Farmacêuticos, 
Médicos Dentistas, Médicos Ve-
terinários, Nutricionistas e Psicó-
logos. Em resposta, o Ministério 
da Saúde informou que “está pre-
vista a representação das ordens 
profissionais	 no	 Conselho	 Nacio-
nal de Saúde”. 
A constituição deste órgão surge 
no âmbito dos compromissos que 
constam do programa do XXI Go-
verno, que visam reforçar o poder 
do cidadão no Serviço Nacional 
de Saúde, de forma a promover 
a cultura de transparência. Para 
tal, conta com a intervenção das 

autarquias, universidades e ins-
titutos superiores politécnicos, 
representantes indicados pela 
Comissão Permanente da Concer-
tação Social e pelo Conselho Na-
cional de Ética para as Ciências 
da Vida e das Regiões Autónomas. 
De acordo com o comunicado do 
Conselho de Ministros, o “Con-
selho Nacional de Saúde tem 
presente as melhores práticas 
internacionais e traduz o que os 
estudos	 de	 reflexão	 na	 área	 da	
saúde consideram ser importante 
para	definir	uma	visão	para	o	futu-
ro e ter uma perspetiva de conjun-
to do sistema”. 

O decreto-lei que cria o Conselho Nacional de Saúde foi aprovado em 
reunião do Conselho de Ministros, a 7 de abril, dando execução ao 
previsto na Lei de Bases da Saúde. 

A CONSTITUIÇÃO 
DESTE ÓRGÃO SURGE 
NO ÂMBITO DOS 
COMPROMISSOS 
QUE CONSTAM DO 
PROGRAMA DO XXI 
GOVERNO, QUE VISAM 
REFORÇAR O PODER 
DO CIDADÃO NO 
SERVIÇO NACIONAL DE 
SAÚDE, DE FORMA A 
PROMOVER A CULTURA 
DE TRANSPARÊNCIA

“

“
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COLÉGIO DE ORTODONTIA  

LUÍS JARDIM  
REELEITO PRESIDENTE

apresentado, a direção do Colégio 
de Ortodontia da OMD estabelece 
como metas prioritárias:
A defesa intransigente da qualida-
de do ensino pós-graduado e do 
exercício	 profissional	 da	 ortodon-
tia;
O apoio a iniciativas tendentes a 
aumentar a visibilidade da espe-
cialidade, dirigidas aos médicos 
dentistas e à população geral; 
A dinamização dos grupos regio-
nais de trabalho, através do re-
forço da participação dos colegas 
especialistas mais jovens nas ati-
vidades do Colégio, entre outras 
ações.

A Lista A, apresentada por Luís 
Jardim e respetiva equipa foi ree-
leita para mais um mandato, com 
30 votos. Dos 63 médicos dentis-
tas especialistas em ortodontia 
que compõem o Colégio, 30 vota-
ram por correspondência e quatro 
presencialmente.
O ato eleitoral decorreu na delega-
ção da Ordem dos Médicos Den-
tistas, em Lisboa, e foi registado o 

seguinte resultado:
Votação por correspondência: 30
-  Votos válidos: 26; Votos nulos: 4.
Votação presencial em Assem-
bleia de Voto: 4 
-  Votos válidos: 4; Votos nulos: 0.
Resultado	 final	 das	 eleições	 do		
Colégio de Ortodontia: 34
-  Votos válidos: 30; Votos nulos: 4; 

Votos em branco: 0.
No programa de candidatura 

O médico dentista Luís Jardim foi reconduzido como presidente da 
direção do Colégio de Especialidade de Ortodontia, bem como os 
secretários Armandino Alves, Francisco Fernandes do Vale, Jorge Dias 
Lopes e Nuno Montezuma de Carvalho, após eleições com lista única, 
realizadas a 30 de abril de 2016.



A medicina dentária, enquanto área autónoma da medicina, tem, tal como 
esta, conhecido uma constante evolução que a tem alcandorado a um 
elevado nível de competências técnicas e científicas.
As faculdades, agentes formadores por excelência, têm tentado acompanhar 
este permanente desenvolvimento adaptando os curricula dos mestrados 
integrados em medicina dentária, bem como disponibilizando uma vasta 
oferta formativa pós-graduada.
Certo é que o elevado número de alunos admitidos no ensino de pré-grado 
dificulta a sua formação, nomeadamente na vertente clínica, que tão 
necessária é para a boa prestação futura de cuidados médico-dentários à 
população.
A grande necessidade sentida por parte dos médicos dentistas, mais 
e menos jovens, de atualizarem os seus conhecimentos e incorporar 
esta evolução na sua praxis diária, tem encontrado eco por parte das 
mais variadas instituições que, transversalmente, exibem uma grande 
multiplicidade de oferta formativa.

A nossa Ordem, nomeadamente através da Formação 
Contínua e do Congresso, tem estado atenta a este 
fenómeno disponibilizando formação diversificada e 
de qualidade, às vezes gratuita ou a custo reduzido, 
cumprindo assim algumas das suas obrigações 
estatutárias.
Muitos outros agentes têm vindo a dedicar-se ao negócio 
da formação pós-graduada sendo que, mais cedo ou 
mais tarde, como sucede em qualquer atividade num 
mercado aberto, a qualidade ditará a sua continuidade 
ou o seu eclipse. 
As universidades situam-se num patamar distinto, pois 
a creditação atribuída à formação por elas ministrada 
deveria, desde logo, constituir um garante da sua 

qualidade e idoneidade.
Cabe, pois, às próprias universidades verificar que a oferta pós-graduada 
que disponibilizam está de acordo com estes princípios basilares, sob pena 
de o descrédito, que tem atingido tantos sectores da nossa sociedade tidos 
por insuspeitos, se abater também sobre estas Instituições.
Até ao momento, a produção científica na área da medicina dentária não 
tem mostrado sinais de degradação. Mas, não baixemos a guarda. Vamos 
manter-nos exigentes e não permitamos que a desregulação do mercado 
afete a nossa formação científica.  

Paulo Miller
Médico dentista
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VENCEDOR DA MELHOR COMUNICAÇÃO ORAL 
EM FORMATO DE VÍDEO NO XXIV CONGRESSO

JOANA QUEIROGA1, JESSICA SCHERZBERG1, LUÍSA MALÓ2, ARTUR FERREIRA3, FRANCISCO DO VALE4

1 Aluna da pós-graduação em Ortodontia - Faculdade de Medicina - Universidade de Coimbra
2 Professora auxiliar. Co-coordenadora da Pós-Graduação em Ortodontia. Faculdade de Medicina - Universidade de Coimbra
3 Diretor do Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
4 Professor auxiliar. Coordenador da Pós-Graduação em Ortodontia. Faculdade de Medicina - Universidade de Coimbra

INTRODUÇÃO
A distração osteogénica é uma técnica cirúrgica que permite o alongamento ósseo através de 
um processo biológico de formação de novo osso entre duas superfícies ósseas vascularizadas, 
que foram seccionadas cirurgicamente e separadas gradualmente e de forma controlada por 
um dispositivo mecânico chamado distrator1.
O sucesso na reabilitação morfofuncional, associado à excelente relação risco-benefício 
verificada, fez com que a distração osteogénica deixasse de estar reservada exclusivamente 
ao tratamento de síndromes crânio-faciais e permitiu a sua rápida extensão ao tratamento 
de situações clínicas menos severas, mas mais prevalentes, como a deformidade dento-
esquelética de Classe II.
Os dispositivos intra-orais contribuíram para a maior difusão da técnica de distração osteogénica 
no tratamento ortodôntico-cirúrgico das deformidades dento-esqueléticas1,2. 

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO
Paciente de 21 anos, género feminino, apresenta uma deformidade dento-esquelética de 
Classe II por retrognatia mandibular com comprometimento estético associado a um perfil 
convexo e incompetência labial (Figura 1). Nos modelos de estudo confirmamos a presença 
de Classe II dentária com trespasse sagital de 14 mm. Foi realizada uma ortopantomografia e 
uma telerradiografia de perfil da face e o traçado cefalométrico foi executado de forma manual 
e confirmado posteriormente através do Dolphin Imaging Software®. 
O plano de tratamento proposto incluiu uma primeira fase cirúrgica de distração osteogénica para 
alongamento sagital da mandíbula, seguida da fase de tratamento ortodôntico pós-cirúrgico3,4. 
Foi utilizado um distrator dento-ancorado, desenvolvido e testado experimentalmente na 
Universidade de Coimbra1.

DISTRAÇÃO OSTEOGÉNICA COM DISTRATOR 
DENTO-SUPORTADO

Figura 1 – Fotografias extra-orais iniciais
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Na fase cirúrgica, foi realizada uma incisão vestibular na mucosa, com descolamento 
subperiósteo, seguida de uma corticotomia bilateral, entre os pré-molares inferiores, com 
ligeiro desvio, de forma a preservar a continuidade do feixe vásculo-nervoso alveolar inferior. 
Após a perfuração da cortical com a broca de Lindemann®, foi uniformizado o corte utilizando a 
serra piezoelétrica. De seguida procedeu-se à osteotomia com recurso ao osteótomo e martelo, 
tanto por vestibular como por lingual, até se verificar a completa separação entre os segmentos 
ósseos anterior e posterior. Por fim, ensaiou-se o distrator, comprovando a total mobilidade 
óssea (Figura 2).

Após um período de 7 dias de latência, foi iniciado o processo de aumento do comprimento 
mandibular, que se fez diariamente, a uma velocidade de distração de 1 mm/dia, com uma 
frequência de uma ativação de 0,5mm de 12 em 12 horas, durante 10 dias. No final dos 
dez dias de ativação, cada dispositivo foi devidamente bloqueado seguindo-se um período de 
consolidação de 12 semanas (Figura 3).

Os controlos radiográficos foram feitos semanalmente durante todo o processo de distração 
osteogénica1,3,4. O primeiro controlo radiográfico efetuado após a cirurgia permitiu atestar a 
correta osteotomia, evidenciando a precisão do corte e os bordos regulares dos fragmentos 
seccionados. 
Nas primeiras semanas do período de consolidação verificou-se que os bordos dos fragmentos 
ósseos se mantinham regulares, mas ainda sem evidência de mineralização, ficando 
progressivamente mais irregulares, sugestivo do início da mineralização.
Às 12 semanas de consolidação, o espaço da distração apresentava uma zona uniforme de 
osso mineralizado a preencher todo o espaço de distração, com o bordo basilar evidenciando 
a corticalização.

Figura 2 – Fase cirúrgica

Figura 3 – Processo de aumento do comprimento mandibular
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A remoção do distrator foi realizada como qualquer outro dispositivo ortodôntico, sem 
necessidade de fase cirúrgica adicional. Após remoção do distrator, a imagem radiográfica 
revelou o alongamento póstero-anterior do corpo mandibular, com as zonas distracionadas 
totalmente mineralizadas, sem desvios axiais dos segmentos ósseos anterior e posterior.
O estudo cefalométrico das telerradiografias de perfil permitiu verificar que, durante o protocolo 
de distração, não foram produzidos efeitos na angulação dos segmentos ósseos distracionados. 
Para aferir as alterações sagitais provocadas pela distração mediu-se clinicamente a distância 
entre a face mesial da coroa do primeiro molar e a face distal da coroa do canino mandibular, 
antes da primeira ativação do distrator e após o período de consolidação, tendo-se verificado 
um aumento do comprimento do corpo mandibular de 10 mm.

DISCUSSÃO
A distração osteogénica é uma alternativa às técnicas clássicas de cirurgia ortognática, 
apresentando algumas vantagens como: não necessitar de fixação intermaxilar; menor 
período de recobro; diminuição das complicações pós-operatórias como infeção, distúrbios 
neurosensoriais, reabsorção condilar e edema facial1.
A natureza regenerativa da distração osteogénica é de excepcional importância no tratamento 
das deformidades dento-esqueléticas que exigem avanço mandibular e determinante na 
escolha desta técnica, reduzindo de forma drástica a possibilidade de recidiva causada pelas 
fortes tensões dos tecidos moles circundantes. As indicações para a aplicação da distração 
osteogénica crânio-facial em crianças e adultos, incluem falhas do desenvolvimento dento-
esquelético e defeitos crânio-faciais de origem congénita, pós-traumática ou após ressecção 
de tumores1,7.
Está demonstrado que o alongamento de 1mm/dia é o rácio que melhores resultados produz 
no processo de distração osteogénica5. A utilização do distrator dento-ancorado permite que o 
procedimento cirúrgico seja muito menos invasivo, sem sequelas cicatriciais, e que a colocação 
seja mais prática e menos traumática para o doente, evitando uma segunda intervenção 
cirúrgica para a remoção do distrator1.

CONCLUSÃO
A distração osteogénica, com recurso a um distrator dento-ancorado, foi eficiente no correto 
alongamento sagital da mandíbula para o tratamento de uma deformidade dento-esquelética 
de Classe II (Figura 4).

Figura 4 – Fotografias extra-orais após distração osteogénica
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VENCEDOR DO MELHOR PÓSTER DE REVISÃO 
NO XXIV CONGRESSO DA OMD

FÁTIMA VITORINO1; JOSÉ FRIAS-BULHOSA2; MARIA ALICE MARTINS3

1 Médica dentista
2 Médico dentista; Professor FCS-UFP
3 Enfermeira; Professora FCS-UFP

PALAVRAS-CHAVE
Cárie; cárie precoce da infância; prevenção; gravidez; período perinatal; educação para a saúde.

INTRODUÇÃO
A doença cárie apresenta repercussões significativas a nível individual, familiar e 
socioeconómico, com impacto imediato e a longo prazo1,2,3,4,5,6.
Portugal, após mais de 20 anos de programas de saúde pública oral, ainda está distante da 
meta europeia da Organização Mundial da Saúde para o ano 2020, de pelo menos 80% de 
crianças livres de cárie aos 6 anos7 (54,8% em 20088). Efetivamente, a cárie continua a ser a 
doença oral mais frequente em todos os grupos etários na população portuguesa9 e o relatório 
de 2008 da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico identificou Portugal 
como um dos países europeus em que houve proporcionalmente uma “pior melhoria” do 
estado de saúde oral da população10.

OBJETIVOS
Determinar o momento ideal de início de prevenção da cárie.

MÉTODOS
Pesquisa na PubMed, b-on e SciELO, 2000-2015. Descritores MeSH “Preventive Dentistry/
education”, “Preventive Dentistry/methods”, “Preventive Dentistry/standards, “Dental Caries/
prevention and control”.
Critérios de inclusão: línguas Inglesa, Portuguesa e Espanhola, sob o formato de Guideline, 
MetaAnalysis, Patient Education Handout, Practice Guideline, Review, Scientific Integrity 
Review, Systematic Reviews.

PREVENÇÃO DA DOENÇA CÁRIE:
QUANDO COMEÇAR? - REVISÃO SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA
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Esquema 1 – Resumo da pesquisa bibliográfica

RESULTADOS
De um total 69 artigos, 17 foram elegíveis.
A cárie é prevenível1,2,3,4,5,10,11,12,113,14,15,16,17,18, sendo que durante o primeiro ano de vida, a 
prevalência é próxima de zero e a possibilidade de prevenção muito elevada9.

Esquema 2 – Relação entre a eficácia de prevenção de cárie e a idade

Eficácia de
prevenção de cárie

Nascimento ≈ 
100%9

12 meses - 71,5%9
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A estratégia prioritária de prevenção consiste na educação para a saúde1,15,19,20,21,22,23, que 
deve ser ministrada antes da instalação dos fatores de risco (transmissão vertical de bactérias 
cariogénicas, hábitos alimentares e cuidados de higiene oral)2,13,24,25. Idealmente, deve iniciar-
se antes da colonização da cavidade oral do bebé por bactérias cariogénicas24,25.
A gravidez, um teachable moment9,14,21,24,25, é considerada o momento ideal para o início da 
prevenção da cárie2,3,4,13,14,18,19,24,26, devendo-se reforçar após o nascimento: aos 6 e 12 meses 
de idade2,27; aquando da erupção dentária28; até aos 3 anos de idade29; até aos 5 anos de 
idade13.

CONCLUSÕES
A literatura é unânime de que a prevenção da cárie deve iniciar-se durante a gravidez através 
de educação para a saúde e ser periodicamente reforçada após o nascimento do bebé.

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS
Adotar um papel ativo na promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais, através de 
intervenções comunitárias a grávidas e recém-pais, para aumentar a literacia em saúde oral 
das comunidades.
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VENCEDOR DO MELHOR PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS 
NO XXIV CONGRESSO DA OMD

MORENO A.1, MANARTE-MONTEIRO P.2, CARVALHO A.2, GAVINHA S.2, OLIVEIRA H.2  
1 Pós-Graduação CCMD – Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Fernando Pessoa
2 Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Fernando Pessoa

RECOBRIMENTO RADICULAR MÚLTIPLO 
NUM PACIENTE COM PATOLOGIA 
PERIODONTAL - CASO CLÍNICO

PALAVRAS-CHAVE
Gingival recessions, Periodontis, Periodontal plastic surgery, Root coverage, Periodontal long-
term stability, Sub-epithelial connective tissue graft.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO
Paciente género masculino, 52 anos, não fumador, compareceu na consulta com queixas 
de hipersensibilidade dentária e preocupação com as recessões gengivais generalizadas. 
Após diagnóstico de periodontite crónica generalizada moderada realizou-se um tratamento 
periodontal inicial dirigido à causa. Posteriormente à reavaliação, indicativa de saúde 
periodontal, as preocupações funcionais do paciente persistiram em relação às recessões 
gengivais múltiplas. Após discussão detalhada com o paciente das várias opções terapêuticas e 
dos respetivos prognósticos, optou-se pelo recobrimento radicular múltiplo nas zonas dentárias 
do 1º quadrante (11, 12, 13 e 14) e no 2º quadrante (21, 22, 23 e 24), numa primeira fase, 
recorrendo a retalhos de reposicionamento coronal e enxertos de tecido conjuntivo subepiteliais 
(ETC’s) sítio-específicos. Neste trabalho será realizada uma descrição passo a passo de todo 
o processo cirúrgico realizado, assim como apresentado o follow-up inicial do caso clínico aos 
6 meses.

DISCUSSÃO
A seleção da técnica cirúrgica para tratamento de recessões gengivais depende de vários 
fatores. Condições anatómicas, estabilidade a longo prazo e preferências e expectativas do 
paciente devem ser consideradas no plano de tratamento. A utilização de ETC’s sítio-específicos 
prende-se com a estabilidade a longo prazo do recobrimento radicular nas áreas de maior risco 
de recidiva (preocupação prioritária do paciente), não sendo o motivo estético o objeto primário 
da intervenção.

Figura 1 – Fotografias iniciais, com presença de recessões gengivais múltiplas.
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Figura 2 – A: Incisão e desenho do retalho. B: Levantamento de retalho. C: Sutura do enxerto de tecido conjuntivo na zona 
do dente 13. D: Sutura do retalho com reposicionamento coronal para recobrimento radicular múltiplo. E: Enxerto de tecido 
conjuntivo colhido. F: Sutura do local dador na região palatina. G: Cicatrização após 14 dias.

Figura 3 – Follow-up do caso clínico aos 6 meses.

CONCLUSÃO
Retalhos de reposicionamento coronal e enxertos de tecido conjuntivo subepiteliais (ETC’s) sítio-
específicos, podem ser utilizados com sucesso no recobrimento radicular múltiplo, conforme o 
objetivo da intervenção e prognóstico indicado ao paciente.

BIBLIOGRAFIA 
Zucchelli & Moussif, Periodontal Plastic Surgery.Periodontology 2000, 2015, volume 68,:333-368.
Zuchelli et al., Coronally advanced flap with and without connective tissue graft for the treatment 
of multiple gingival recessions: a comparative short-and long-term controlled randomised 
clinical trial. Journal of Clinical Periodontology, 2014, Volume 41.
Stantis & Zucchelli, Coronally advanced flap: a modified surgical approach for isolated recession-
type defects three-year results. Journal of Clinical Periodontology 2007; volume 34,:362-268
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VENCEDOR DA MELHOR COMUNICAÇÃO DE CASOS 
CLÍNICOS NO XXIV CONGRESSO DA OMD

ÍGIA LOPES ROCHA1, ORLANDA TORRES2, JOANA GARCEZ3 
1  Médica Dentista, aluna do programa doutoral em “Ciências Biológicas Aplicadas à Saúde” do IUCS-CESPU, assistente convidada do serviço de Medicina 

Dentária Conservadora do IUCS-CESPU.
2 Médica Dentista, doutorada pela Universidade de Barcelona, professora auxiliar do IUCS-CESPU.
3 Médica Dentista, doutorada pela Universidade de Santiago de Compostela, professora auxiliar convidada do IUCS-CESPU.

TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO 
COM TÉCNICA DE INFILTRAÇÃO DE RESINA 
- UMA OPÇÃO?

DESCRIÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS
Serão apresentados dois casos clínicos.
Paciente do sexo feminino, 21 anos, insatisfeita com a presença de manchas inestéticas nos 
dentes do setor antero-superior (1.3–2.3), associada a lesões de desmineralização após a 
remoção do aparelho ortodôntico. Foi realizada a técnica de infiltração de resina.
Paciente do sexo masculino, 36 anos, descontente com a aparência dos seus incisivos centrais 
superiores. Avaliou-se a extensão e profundidade das lesões de mancha branca através da 
transiluminação com o fotopolimerizador. O aspeto físico, somado à anamnese, levou ao 
diagnóstico de hipomineralização nos dentes 2.1. Foi realizada a técnica de microabrasão do 
esmalte, a técnica de infiltração de resina e finalizou-se o tratamento com uma restauração em 
resina composta.
Discussão: Este método consiste na utilização de uma resina de baixa viscosidade foto 
polimerizável que atua por capilaridade. A técnica de infiltração de resina é de fácil aplicação, 
não se verificando sensibilidade pós-operatória. No entanto, deve-se estudar bem o caso 
clínico no sentido de avaliar a necessidade de se realizar previamente microabrasão ou 
macroabrasão, assim como a necessidade de adicionar resina composta a posteriori, para 
obtenção de resultados estéticos satisfatórios.
Conclusão: Nos casos clínicos efetuados, os resultados estéticos foram satisfatórios, permitindo-
nos considerar esta técnica conservadora e promissora. Contudo, serão necessários estudos 
de follow-up a longo prazo no sentido de afirmarmos a eficácia e a durabilidade deste tipo de 
tratamento.
Palavras-chave: Infiltração de resina; manchas brancas; dentisteria minimamente invasiva; 
lesões não cavitadas; remineralização; esmalte.

INTRODUÇÃO
Na medicina dentária atual existe uma premissa: devolver a saúde ao paciente e aos órgãos 
dentários, tentando preservar o máximo de estrutura dentária. Deste modo, a simples 
restauração das peças dentárias afetadas não constitui a solução do problema que representa 
a cárie dentária.
Black explicava que o tratamento da cárie não se baseava apenas na obturação ou restauração 
dos dentes. Atualmente, com o conhecimento científico sobre a doença cárie e com o 
aparecimento de novos materiais podemos substituir o conceito de “preparação extensa por 
uma preparação minimamente invasiva”1,2. 
A técnica de infiltração de resina representa uma nova abordagem conservadora no tratamento 
de lesões de cárie não cavitadas, fluorose moderada e manchas brancas superficiais.
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RESINA INFILTRANTE
As lesões de mancha branca são as precursoras da cárie. 
Ambas são provocadas por ácidos segregados por bactérias e 
minerais dissolvidos, que promovem uma desmineralização da 
superfície do esmalte e o avanço da cárie3,4. Progressivamente, 
as propriedades óticas do esmalte vão sofrendo alterações 
que clinicamente se manifestam com uma opacidade branca, 
por diminuição da sua translucidez. Porém, estas manchas 
brancas não apresentam cavitação5. Durante os últimos 10 
anos, um grupo de investigadores da Universidade de Charité 
(Berlim, Alemanha) desenvolveu uma resina polimerizável de 
baixa viscosidade com elevado coeficiente de penetração e 
de elevada capilaridade. Esta resina pode infiltrar-se no tecido 
dentário duro desmineralizado, mas não cavitado, até uma 
profundidade de 800 µm, sem haver necessidade de remover 
tecido saudável3,6.
Este produto foi lançado no mercado como Icon®, pela casa 
comercial DMG América (Dental Milestones Guaranteed). 
A molécula TEGDMA (tri-ethyleneglycoldimethacrylate), presente na matriz orgánica, é a 
principal responsável pelo elevado coeficiente de penetração. O objetivo desta técnica é selar 
os poros do esmalte com resina através da sua capilaridade. Deste modo, evita-se o processo 
de desmineralização, impedindo que os iões de hidrogénio penetrem no esmalte (Fig.1)7.

CASOS CLÍNICOS
Caso n-º1 - Paciente do sexo feminino, 21 anos, insatisfeita com a presença de manchas 
inestéticas nos dentes do setor antero-superior (1.3–2.3), associada a lesões de 
desmineralização após a remoção do aparelho ortodôntico. Neste caso foi realizada a técnica 
de infiltração de resina com Icon® (DMG, Hamburg, Germany) (Fig. 2- 10)

Figura 2. Fotografia inicial. Figura 3. Limpar o dente com uma 
escova e pasta profilática sem flúor.

Figura 1. Icon® detém o 
processo de desmineralização.

Figura 4. Aplicação de gel de ácido 
hidroclorídrico a 15% durante 2 minutos.

Figura 5. Após a remoção do produto, 
com jato de ar e água, aplicar etanol a 
99% com Icon dry durante 30 seg. 
e secar com jato de ar.

Figura 6. Aplicação da resina infiltrante 
durante 3 minutos.
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Caso n-º2 - Paciente do sexo masculino, 36 anos, descontente com a aparência dos seus 
incisivos centrais superiores. Avaliou-se a extensão e profundidade das lesões de mancha 
branca através da transiluminação com o fotopolimerizador (Fig. 11 e 12). O aspeto físico, 
somado à anamnese, levou ao diagnóstico de hipomineralização no dente 2.1. Foi realizada a 
técnica de microabrasão do esmalte (Fig. 13 e 14) com Opalustre® (Ultradent Products, Inc., 
South Jordan, USA). Posteriormente foi aplicada a técnica de infiltração de resina com Icon® 
(Fig. 16-20) (DMG, Hamburg, Germany) e restauração com resina composta (Fig. 21 e 22) 
(ENA HRi/Micerium®).

Figura 10. Fotografia final.

Figura 7. Polimerização durante 40 
segundos.

Figura 8. Aplicação da resina infiltrante 
durante 1 minuto.

Figura 9. Polimerização durante 40 
segundos.

Figura 11. Fotografia final. Figura 12. Transluminação 
com fotopolimerizador.

Figura 13. Aplicação do Opalustre®.

Figura 14. Após a microabrasão. Figura 15. Aplicação de gel de ácido 
hidroclorídrico a 15% durante 2 minutos.

Figura 16. Aplicação de etanol a 99% 
com Icon dry durante 30 segundos e 
secar com jato de ar.
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Figura 20. Polimerização durante 40 
segundos.

Figura 21. Seleção do compósito. Figura 22. Fotografia final.

Figura 17. Aplicação da resina infiltrante 
durante 3 minutos. Figura 18. Polimerização durante 40 

segundos.
Figura 19. Aplicação da resina infiltrante 
durante 1 minuto.

CONCLUSÃO
Nos casos clínicos efetuados, os resultados estéticos foram satisfatórios, permitindo-nos 
considerar esta técnica conservadora e promissora. Este método micro invasivo é indolor, pode 
ser realizado numa única consulta e apresenta grande aceitação por parte dos pacientes. 
Contudo, serão necessários estudos de follow-up a longo prazo no sentido de afirmarmos a 
eficácia e a durabilidade deste tipo de tratamento.
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EVENTOS CIENTÍFICOS

     Formação Contínua omD                                                                                                                                     2016

EM PORTUGAL 

	Curso Teórico – Prótese Parcial Removivel
3 de Setembro de 2016 
– Espaço Físico OMD – Ilha Terceira

	Curso de fim de dia
12º Curso – Branqueamento dentário: 
o estado da arte
12 de Setembro de 2016 
– Hotel Príncipe Perfeito - Viseu

	Curso de fim de dia
13º Curso – Biópsias na cavidade oral
26 de setembro de 2016 – Hotel Eva  - Faro

	Curso de Suporte Básico Vida 
+ Desfibrilhação Automática Externa
1 de Outubro de 2016 
– Instalações CVP – Funchal

	Curso de Introdução à Atividade Profissional
4 de Outubro de 2016 
– Porto Palácio Congress Hotel & Spa - Porto

	Curso de Introdução à Atividade Profissional
10 de Outubro de 2016 
– Hotel Real Palácio - Lisboa

	Curso Conselho Deontológico e de Disciplina
14 de Outubro de 2016 
– Beja Parque Hotel – Beja

	Curso de fim de dia
14º Curso – A inclusão dentária 
- do diagnóstico ao tratamento.
17 de Outubro de 2016 
– Hotel dos Templários – Tomar

	Curso de Suporte Básico Vida 
+ Desfibrilhação Automática Externa
22 de Outubro de 2016 
– Instalações CVP - Ponta Delgada

	XXV Congresso da OMD
10, 11 e 12 de novembro - Exponor - Porto
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SESSÕES DE ESCLARECIMENTO
SOBRE O ACESSO À PROFISSÃO

OMD REUNIU COM FINALISTAS 
DOS SETE CURSOS
DE MEDICINA DENTÁRIA

Este é o sétimo ano consecuti-
vo em que a OMD realiza estas 
sessões	 junto	 dos	 estudantes	 fi-
nalistas de medicina dentária, a 
poucos meses de concluírem os 
estudos e poderem exercer a pro-
fissão.
O funcionamento, competências 
e Estatuto da OMD, processo de 
inscrição (nomeadamente isen-
ção de pagamento de quotas no 
primeiro ano após a conclusão da 
formação), medidas de estágio 
emprego, seguro de responsabi-
lidade civil, formação contínua e 
cheque-dentista foram alguns dos 
temas abordados.
Nos vários encontros, os partici-
pantes mostraram-se bastante 
atentos e interessados na infor-
mação apresentada pela Ordem.
As sessões de esclarecimento 
para	 finalistas	 decorreram	 entre	
30 de maio e 16 de junho, no 
Instituto Universitário de Ciências 
da Saúde – CESPU, na Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
Coimbra, na Universidade Católi-
ca Portuguesa – Pólo de Viseu, na 
Universidade Fernando Pessoa, 
na Faculdade de Medicina Dentá-
ria da Universidade do Porto, no 
Instituto Superior de Ciências da 
Saúde Egas Moniz e na Faculdade 
de Medicina Dentária da Universi-
dade de Lisboa.

A Ordem dos Médicos Dentistas percorreu as sete instituições 
de ensino superior que lecionam o curso de medicina 
dentária, para informar os alunos finalistas sobre o exercício 
da profissão e dar a conhecer a sua futura ordem profissional.

Instituto Universitário de Ciências da Saúde

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

Faculdade de Ciências da Saúde 
da Universidade Fernando Pessoa

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do PortoInstituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa

Universidade Católica Portuguesa, Pólo de Viseu
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DIA MUNDIAL SEM TABACO 

MÉDICOS DENTISTAS
TÊM PAPEL ATIVO
NA CESSAÇÃO TABÁGICA

em pelo menos 2%, em 2016. Na 
reunião, os participantes foram in-
formados que há uma nova classi-
ficação	das	doenças,	 sendo	que	o	
tabaco está no grupo das crónicas. 
Entre os temas abordados, está a 
aprovação do regulamento inter-
no de funcionamento do grupo, as 
alterações e aplicação da nova lei 
do tabaco, a questão dos cigarros 
eletrónicos com nicotina, a proibi-
ção da publicidade e venda online, 
entre outros. 
No encontro, Marta Resende lem-
brou que a OMD tem demonstrado 
preocupação em relação a esta 
matéria e que a sensibilização dos 
utentes é essencial. Para tal, tem 
que existir formação dos médicos 
dentistas, “principalmente no pré-
-graduo, relativamente à preven-
ção e cessação do tabagismo”. “Na 
Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade do Porto estão a 
tentar criar unidades curriculares 
específicas desta temática”, disse. 
Existem diversas técnicas de inter-
venção que devem ser utilizadas 
em função do grau de dependên-
cia do fumador e vários países já 
as incorporam nas consultas de 
medicina dentária. Aliás, o abs-
tract Effectiveness of dentist’s in-
tervention in smoking cessation: a 
review, dos investigadores Carlos 
Omaña-Cepeda, Enric Jané-Salas, 
Alberto Estrugo-Devesa, Eduardo 
Chimenos-Küstner e José López-
-López, mostra a importância da 
participação dos médicos dentistas 
em técnicas de cessação tabágica.

O objetivo da campanha consiste 
em prevenir o consumo de tabaco, 
a exposição involuntária ao fumo e 
incentivar a cessação tabágica. E, 
neste	 âmbito,	 os	 profissionais	 de	
saúde têm um papel importante no 
processo. Estudos realizados nos 
EUA mostram que a taxa de suces-
so na cessação tabágica aumenta 
quando há uma intervenção dos 
médicos dentistas. 
Um fumador tem entre cinco a 20 
vezes mais probabilidade de vir a 
desenvolver cancros orais e da fa-
ringe do que um não-fumador e, 
se	deixar	de	fumar,	ao	fim	de	cinco	
anos reduz em 50% as hipóteses 
de contrair cancro oral. Recorde-se 
que em Portugal, segundo dados 
do Eurobarómetro, 25% da popula-
ção é fumadora. 
Os médicos dentistas podem ser 
agentes ativos na cessação tabá-
gica, uma vez que nas consultas 
de	 rotina	 identificam	 facilmente	
as marcas do consumo regular 

de tabaco. Para Marta Resende, 
representante da OMD no Grupo 
Técnico Consultivo do Tabaco da 
Direção-Geral da Saúde (DGS), 
“o primeiro passo é a criação de 
check-ups regulares com despiste 
do tabagismo, de forma a permitir 
desenvolver um histórico do doen-
te. Este questionário será depois 
utilizado para definir os próximos 
passos, que vão sempre depender 
quer da vontade do doente, quer 
do seu grau de adição”. Portanto, 
acrescenta, “é um processo que 
requer tempo e disponibilidade 
tanto do médico dentista, como do 
fumador”. “Mas, se tivermos em 
conta que o tabaco é o principal 
fator de risco do cancro oral e que 
reduzir os riscos de cancro oral é 
a forma mais eficaz de diminuir a 
morbilidade e a mortalidade des-
ta doença, percebemos que é um 
investimento que todos devemos 
fazer”, acrescenta.
Em maio, o Grupo Técnico Consul-
tivo do Tabaco da DGS reuniu após 
terem sido aprovados os progra-
mas nacionais prioritários, onde 
se inclui o do tabaco. No âmbito do 
Plano Nacional de Saúde, a DGS 
desenvolveu o Programa Nacional 
para a Prevenção e Controlo do 
Tabagismo que tem como meta di-
minuir a prevalência do tabagismo 

A celebração do Dia Mundial Sem Tabaco da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), que se assinalou a 31 de maio, teve como tema 
“Embalagem normalizada de tabaco”. Em Portugal, os novos maços 
entraram no mercado a 20 de maio, com imagens chocantes e 
advertências para o impacto do tabagismo na saúde, onde constam o 
cancro oral e as lesões nos dentes e nas gengivas. 

SE TIVERMOS 
EM CONTA QUE 

O TABACO É 
O PRINCIPAL 

FATOR DE 
RISCO DO 

CANCRO ORAL 
E QUE REDUZIR 

OS RISCOS DE 
CANCRO ORAL 

É A FORMA 
MAIS EFICAZ 

DE DIMINUIR A 
MORBILIDADE 

E A 
MORTALIDADE 

DESTA 
DOENÇA, 

PERCEBEMOS 
QUE É UM 

INVESTIMENTO 
QUE TODOS 

DEVEMOS 
FAZER

“
“
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DIA MUNDIAL SEM TABACO 

MÉDICOS DENTISTAS
TÊM PAPEL ATIVO
NA CESSAÇÃO TABÁGICA

Existe uma interligação entre o 
tabagismo e as doenças orais?
Embora não haja nenhuma 
patologia oral característica 
do tabaco, há o aumento da 
prevalência de certas lesões orais 
quer dos tecidos moles, quer dos 
tecidos duros. O consumo de 
tabaco é o principal fator de risco 
para o desenvolvimento do cancro 
oral e associado a lesões orais, 
como as lesões potencialmente 
malignas (leucoplasia, 
eritroplasia), a queratose tabágica, 
a estomatite nicotínica e a 
periodontite. 

Qual o impacto da exposição ao 
tabaco? 
As manifestações orais que 
resultam da exposição continuada 
aos constituintes do tabaco 
incluem a aftose, a melanose do 
fumador na gengiva e mucosa 
jugal (bochecha), a pigmentação 
dos dentes e restaurações, a 
língua pilosa, a halitose, as cáries 

realçando os benefícios da 
cessação. Quer a abordagem 
proativa e de aconselhamento 
breve, quer as consultas 
de cessação tabágica são 
intervenções que o médico 
dentista poderá efetuar, devendo 
fazer parte do plano de tratamento 
oral.

O médico dentista pode conduzir 
programas de cessação 
tabágica? 
Há ainda poucos estudos 
publicados sobre programas 
de cessação conduzidos por 
médicos dentistas, mas os 
que existem mostram taxas de 
sucesso comparáveis às dos 
estudos desenvolvidos em outras 
áreas de Cuidados de Saúde 
Primários. Deverão recorrer a esta 
consulta unicamente os pacientes 
motivados para deixarem de fumar. 
Até lá, todas as estratégias de 
motivação deverão ser efetuadas 
por	todos	os	profissionais	de	
saúde, utilizando estratégias 
como o modelo de 5 A (abordar, 
aconselhar, avaliar, ajudar e 
acompanhar o paciente fumador), 
de forma que o fumador mude do 
estádio de comportamento em que 
não quer ou não pensa em deixar 
de fumar até ao estádio em que já 
pensa em deixar de fumar.

dentárias cervicais e a perda 
dentária. O tabaco aumenta 
também os riscos de defeitos 
congénitos, como o lábio leporino 
e	a	fenda	palatina	nos	filhos	de	
mulheres que fumam durante a 
gravidez.

O consumo de tabaco influencia 
os tratamentos dentários?
A resposta aos tratamentos 
orais nos fumadores é menos 
favorável comparativamente aos 
não fumadores e ex-fumadores, 
havendo mais reincidências, maior 
necessidade de reintervenção e 
insucesso.

Como pode o médico dentista 
atuar na cessação tabágica?
Os médicos dentistas têm uma 
posição privilegiada na prevenção 
do tabagismo e na cessação 
tabágica, pelo contacto frequente 
e prolongado com os pacientes e 
pela facilidade de demonstração 
das alterações visíveis ocorridas 
na boca (associadas ao consumo 
de tabaco) e das reversíveis com a 
própria cessação. 

O que pode ser feito na consulta 
de medicina dentária?
Os	profissionais	de	saúde	oral	
devem ter em conta o consumo 
tabágico aquando do diagnóstico, 
prognóstico e plano de tratamento 
de um paciente e devem  
alertá-lo para as implicações que 
esse consumo poderá ter nos 
resultados desse tratamento, 

MARTA RESENDE, REPRESENTANTE DA OMD 
NO GRUPO TÉCNICO CONSULTIVO DO TABACO DA DGS

A MEDICINA DENTÁRIA
E A CESSAÇÃO TABÁGICA
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PAULO RIBEIRO DE MELO, 
PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL DA OMD  

“TENHO A SORTE  
DE PODER ESCOLHER 
FAZER APENAS  
AQUILO QUE GOSTO  
E ME DÁ PRAZER”

ROMD - Com a entrada em vi-
gor do novo Estatuto, iniciou-se 
um novo ciclo na OMD. Com as 
eleições para os novos órgãos 
sociais desapareceu o cargo de 
secretário-geral, mas nasceu o 
Conselho Geral. Há algum projeto 
que tenha ficado por desenvolver 
enquanto secretário-geral? 
PRM - Efetivamente, foi uma deci-
são do Conselho Diretivo anterior 
a extinção do cargo de secretário-
-geral e a criação de novos órgãos 
sociais, como o Conselho Geral, 
entre muitas outras alterações es-
tatutárias. Estive como secretário-
-geral e presidente do Conselho 
Diretivo dois mandatos e, durante 
esse tempo, tive a oportunidade 
de estar envolvido diretamente 
nas ações e projetos mais impor-
tantes para a OMD e para a clas-
se. Quem ocupa um cargo com a 
responsabilidade e dimensão que 
este tinha, está permanentemente 
envolvido em projetos e em muitas 
outras atividades que nunca têm 

fim.	Do	meu	ponto	de	 vista,	mais	
importante que conseguir elabo-
rar projetos é implementá-los e 
verificar	 se	 os	 resultados	 são	 os	
expectáveis. E felizmente isso foi o 
que sucedeu na maioria dos proje-
tos em que estivemos envolvidos, 
o Senhor Bastonário, o Conselho 
Diretivo e eu. Mas, claro que sim, 
fruto da dinâmica e atividade da 
OMD,	 ficaram	 vários	 projetos	 em	
início ou em desenvolvimento e 
que estou certo que terão o seu 
seguimento com o atual Conselho 
Diretivo. 

ROMD - Foi eleito presidente do 
Conselho Geral que reúne repre-
sentantes das várias regiões. O 
que o motivou a candidatar-se à 
liderança do Conselho Geral?
PRM – Em primeiro lugar, candi-
datei-me a membro do Conselho 
Geral por considerar que se tra-
tava de um novo órgão social, de 
representatividade nacional, com 
competências muito importan-

O presidente do Conselho Geral da OMD fala do desafio deste novo 
cargo e das razões que o levaram a candidatar-se. Apesar dos múltiplos 
projetos em que está envolvido, e em diversas áreas, Paulo Ribeiro de 
Melo revela que a sua maior realização é a família e dá-nos a conhecer o 
seu outro lado, fora da profissão: o desportista e adepto da bricolage.

PARA MIM, E QUEM 
ME CONHECE SABE 

DISSO, SÓ FAZ 
SENTIDO ACEITAR UM 
CARGO DA DIMENSÃO 

DESTE, ASSUMINDO 
TOTALMENTE A 

RESPONSABILIDADE 
PELOS BONS E MAUS 

RESULTADOS QUE O 
CONSELHO GERAL 

VENHA A OBTER.

“

“
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tes e no qual eu poderia, com a 
experiência adquirida, contribuir 
para o sucesso do mandato des-
se órgão. Depois de ter sido eleito 
pelos médicos dentistas, face ao 
excelente grupo que constituía o 
Conselho Geral, entendi que seria 
um	 desafio	 bastante	 interessante	
liderar esses colegas que, como 
se	tem	vindo	a	verificar,	são	extre-
mamente interessados, participati-
vos e uma mais-valia para a OMD. 
Simultaneamente, decidi que a 
experiência adquirida e o conheci-
mento dos dossiers mais relevan-
tes da OMD poderiam ser bastante 
úteis para o normal funcionamen-
to deste órgão que tem uma in-
tervenção muito importante nos 
destinos da OMD. Claro que para 
poder ser útil ao Conselho Geral foi 
fundamental integrar elementos 
na mesa do Conselho Geral que 
fossem  uma mais-valia, pela sua 
colaboração e sinergia. E realmen-
te, tanto o vice-presidente Paulo 
Maurício, como os  secretários- 
 ... 
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PRM - As principais prioridades do 
Conselho Geral estão diretamente 
relacionadas com as competên-
cias que lhe foram conferidas pelo 
próprio Estatuto. Ou seja, a aná-
lise e aprovação do orçamento e 
plano de atividades, das contas e 
relatório de atividades, bem como 
dos regulamentos que o Conselho 
Diretivo venha a submeter. Mas 
considero que este órgão, por ser 
uno e ter uma representatividade 
nacional, tem muitas mais ativida-
des em que pode participar e con-
tribuir positivamente.
 
ROMD - É também representante 
da OMD na Direção-Geral da Saú-
de para o Programa Nacional de 
Promoção da Saúde Oral. Como 
avalia a evolução do cheque-den-
tista e a sua crescente abrangên-
cia? 
PRM - Este é mais um projeto em 
que tenho participado ativamente 
e que considero que tem sido uma 
mais-valia para a população, para 
os médicos dentistas e para o Mi-
nistério da Saúde. É, sem dúvida, 
um programa de referência a nível 
nacional e internacional. O modelo 
implementado é o que assegura 
melhores resultados para todos 
os envolvidos e, por isso, deve ser 
enaltecido e aproveitado como 
conceito a implementar em outras 
vertentes da saúde. Como todos os 
programas, tem uma margem alar-
gada para melhorar e já têm sido 
realizadas várias intervenções de 
aperfeiçoamento. Pelo caminho te-
mos encontrado diversos entraves, 
mas os resultados demonstram 
que	 tem	 sido	 bastante	 eficaz.	 To-
davia, considero ser fundamental 
que periodicamente se faça uma 
auditoria a todos os envolvidos, de 
forma a salvaguardar o sucesso do 
programa no tempo. E, ao mesmo 
tempo, permitir que se criem as 
condições para um progressivo 
alargamento a outros grupos-alvo.

ROMD - A sua carreira tem-se pau-
tado pelo envolvimento numa sé-
rie de projetos, nomeadamente a 
nível internacional (presidente do 
Grupo de Trabalho sobre Educa-
ção e Qualificações Profissionais 
do Council of European Dentists  
e vice-presidente do Public Heal-
th Committee da FDI). É médico 
dentista, professor, diretor da re-
vista científica JADA, colaborou no 
III  Estudo Epidemiológico Nacio-
nal das Doenças Orais, entre ou-
tros cargos. Como consegue gerir 
todos os projetos?
PRM - As pessoas conhecem a 
diversidade de assuntos em que 
estou envolvido. Os que enumerou 
são apenas alguns…como já disse, 
tenho a felicidade de poder esco-
lher apenas os projetos que me dão 
prazer participar. Só isso faz com 
que a disponibilidade e a motivação 
aumentem	significativamente.	Mas	
claro que o envolvimento em todas 
estas atividades obriga-me a tentar 
ser organizado e a ter um dia-a-dia 
bastante intenso e sobrecarregado. 
Considero que tenho uma boa ca-
pacidade de trabalho, de organiza-
ção e de concentração que também 
ajudam um pouco nesta atividade 
de multitarefas. No entanto, con-
cordo que por vezes se conjugam 
tarefas em demasia ao mesmo 
tempo e, nesse caso, o número de 
horas	de	sono	fica	substancialmen-
te reduzido. Por isso, às vezes digo 
que me dava jeito ter um dia de 48 
horas…mas o que realmente me faz 
manter envolvido em tantos assun-
tos são os resultados. Em todos es-
tes anos de envolvimento nos mais 
variados projetos, o retorno que 
sinto por conseguir vê-los imple-
mentados e depois darem os seus 
frutos tem compensado largamen-
te esta sobrecarga permanente. E, 
claro, como reconhecimento dos 
resultados tenho tido o prazer de 
ser indicado ou eleito para cargos e 
tarefas de grande importância em 
várias áreas.

...      
Ana Augusta Costa e Fernando 
Ferreira, têm sido inexcedíveis no 
trabalho de equipa, revelando-se 
fundamentais para o êxito deste 
primeiro ano de mandato. Da mes-
ma forma que o apoio do depar-
tamento jurídico, nomeadamente 
da Dra. Filipa Carvalho Marques, 
e dos serviços administrativos da 
OMD, com a assessoria da Marta 
Sousa, têm-se pautado pelo mes-
mo nível de excelência.

ROMD - O facto de liderar um or-
ganismo que foi criado de raiz é 
mais desafiante ou uma respon-
sabilidade acrescida? 
PRM - Pode dizer-se que esta lide-
rança possui essas duas caraterís-
ticas. Sempre gostei de enfrentar 
desafios	novos	que	se	enquadrem	
nas atividades que me dão pra-
zer realizar. E felizmente tenho 
a sorte de poder escolher fazer 
apenas aquilo que gosto e me dá 
prazer. Como tal, considero que 
liderar o Conselho Geral é um de-
safio	 extremamente	 interessante	
pela potencialidade que o órgão 
encerra em si, decorrente do pró-
prio estatuto, mas, também, pelos 
elementos que o constituem e que 
têm demonstrado capacidades 
fantásticas. Claro que a liderança 
do Conselho Geral é uma respon-
sabilidade acrescida que assumo 
conscientemente, como aliás acon-
tece com todas as lideranças em 
que atualmente estou envolvido, 
assim como aconteceu com todas 
as que assumi no passado. Para 
mim, e quem me conhece sabe dis-
so, só faz sentido aceitar um cargo 
da dimensão deste, assumindo to-
talmente a responsabilidade pelos 
bons e maus resultados que o Con-
selho Geral venha a obter.

ROMD - Quais as prioridades des-
te novo órgão? Qual será o seu 
papel no seio da estrutura da 
OMD?

GOSTO DE 
PRATICAR 

DESPORTO. 
POR ROTINA, 
JOGO DUAS A 

TRÊS VEZES 
POR SEMANA 

TÉNIS E 
PARTICIPO EM 
TORNEIOS DE 
COMPETIÇÃO 
FEDERADOS. 

INCLUSIVE, 
MUITO RECEN-

TEMENTE, 
SAGREI-ME 

DE NOVO 
CAMPEÃO 

NACIONAL DE 
CLUBES NO 

ESCALÃO DE 
MAIS DE  
45 ANOS

“
“
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ROMD - Qual destas atividades 
lhe dá maior sensação de reali-
zação?
PRM - Como é óbvio, para gerir 
tudo isto, tenho de criar priorida-
des. Portanto, a sensação de rea-
lização está diretamente ligada às 
minhas prioridades. Muito sincera-
mente, o que me dá maior sensa-
ção de realização é a minha famí-
lia e é uma felicidade poder estar 
com a minha mulher e os meus 
três	filhos	o	máximo	de	tempo	pos-
sível.	A	seguir,	é	a	minha	profissão	
e poder ser um médico dentista 
satisfeito com o que faço, contente 
por ser útil para os meus pacientes 
e eles reconhecerem isso. Depois, 
ser professor e transmitir a minha 
experiência e conhecimento, ensi-
nando coisas úteis e práticas para 
aplicar na clínica, é algo que me 
dá um prazer enorme. Sinto-me 
realizado quando me cruzo com os 
meus ex-alunos e comentam que 
se lembram perfeitamente de algo 
que lhes ensinei e que foi muito 

útil. A seguir, a minha atividade as-
sociativa	e	poder	defender	a	profis-
são e os médicos dentistas a nível 
nacional e internacional.
Mas penso que tenho muita sorte, 
sou muito positivo e encontro a 
sensação de realização em muitas 
pequenas coisas que faço no dia-
-a-dia.

ROMD - Ser médico dentista era 
um sonho de criança?
PRM - Não. Em criança queria ser 
médico ou piloto de aviões. A ideia 
de vir a ser médico dentista só sur-
giu muito mais tarde, com 15 ou 
16 anos. Mas, nessa altura, já era 
quase uma certeza.

ROMD - Tem três filhos. Passou 
o bichinho da medicina dentária 
aos seus filhos? Gostava de vê-los 
seguir as suas pisadas?
PRM - Felizmente já tenho os 
meus	três	filhos,	um	rapaz	e	duas	
raparigas, formados e a trabalhar. 
O mais velho é médico e está na 

especialidade de medicina geral 
e familiar, a do meio fez o curso e 
o mestrado na FLUP e é tradutora 
(inglês e espanhol), e a mais nova 
formou-se em gestão na FEUP e fez 
o mestrado de gestão no desporto. 
Mas	 nunca	 fiz	 qualquer	 pressão	
para	eles	seguirem	a	minha	profis-
são. Sempre achei que eles tinham 
que	 identificar-se	 com	a	profissão	
e o curso que escolhessem para 
poderem ter a hipótese de virem a 
ser felizes no trabalho.
 
ROMD - Como é o Paulo Ribeiro 
de Melo longe das rotinas e obri-
gações profissionais? 
PRM - Gosto de praticar desporto. 
Por rotina, jogo duas a três vezes 
por semana ténis e participo em 
torneios de competição. Inclusive, 
muito recentemente, sagrei-me de 
novo campeão nacional de clubes 
no escalão de mais de 45 anos. 
Também gosto de jogar vólei ou 
de andar de bicicleta, entre outras 
atividades desportivas. Aliás, digo 
sempre que é o facto de praticar 
desporto que me permite conse-
guir fazer tantas outras coisas. 
Para além disso, gosto de fazer 
algumas atividades relacionadas 
com bricolage, quando tenho tem-
po. 

ROMD - Há algum projeto que ain-
da não tenha concretizado?
PRM - Os meus projetos vão apare-
cendo à medida que vou estando 
envolvido nas diferentes ativida-
des. Tenho sempre muitos a de-
correr e muitos anotados para fa-
zer quando surgir a oportunidade. 
Mas não há nenhum projeto em 
específico	que	me	retire	a	visão	do	
todo. 

MUITO SINCE-
RAMENTE, 
O QUE ME 
DÁ MAIOR 

SENSAÇÃO 
DE 

REALIZAÇÃO 
É A MINHA 

FAMÍLIA 
E É UMA 

FELICIDADE 
PODER 

ESTAR COM 
A MINHA 

MULHER E 
OS MEUS 

TRÊS FILHOS 
O MÁXIMO 
DE TEMPO 
POSSÍVEL. 

“
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JOÃO ALMEIDA LOPES, PRESIDENTE DA APIFARMA 

”A VISÃO DA SAÚDE COMO UM 
TODO NÃO PODE PRESCINDIR 
DA MEDICINA DENTÁRIA”

para o panorama do acesso a te-
rapêuticas inovadoras, nomeada-
mente medicamentos. Portugal é 
um dos países da EU com tempos 
mais alongados de acesso à inova-
ção e com menor acesso a novos 
medicamentos.
O	desafio	de	disponibilizar	os	medi-
camentos mais inovadores em tem-
po útil e em condições de igualdade 
com os restantes países europeus 
deve ser uma ambição nacional e 
um objetivo mobilizador de toda a 
sociedade portuguesa.

OMD - No início do ano interveio 
na cerimónia de assinatura do 
“Compromisso para a Sustenta-
bilidade e o Desenvolvimento do 
Serviço Nacional de Saúde, 2016 
– 2018”. Quais são as expectati-
vas da APIFARMA em relação à 
futura política do medicamento?

JAL - Consideramos necessário dei-
xar de ver a Saúde apenas como 
despesa, mas antes como um in-
vestimento na vida de todos os Ci-
dadãos. Esse foi aliás um dos prin-
cípios que norteou a assinatura do 
compromisso que referiu.
Por isso, olhamos com expectativa 

O presidente da APIFARMA reuniu com a OMD para partilhar visões e 
debater o futuro da saúde em Portugal. João Almeida Lopes aborda nesta 
entrevista o acordo assinado com o Ministério da Saúde para controlo da 
despesa nas farmácias e hospitais e fala da necessidade de se criar um 
sistema “mais centrado nas pessoas e na saúde”, onde coexistam SNS e 
setor privado.
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ROMD - A saúde dos portugueses 
é um direito fundamental. Como 
encara o diferendo que se tem 
verificado entre saúde pública e 
saúde privada?
JAL - A saúde é um direito funda-
mental consagrado na Constitui-
ção da República que se materia-
liza de forma mais visível no nosso 
SNS. Para além desta importante 
conquista, existe uma multiplici-
dade de agentes económicos que 
concorrem para o desempenho do 
Sistema de Saúde e que são funda-
mentais para a sua ação.
Creio que existe algum ruído em 
torno deste tema que não é útil 
para ninguém. A verdade é que as 
fundações do SNS teriam colapsa-
do sem os agentes económicos da 
saúde.
Os cuidados de saúde públicos ne-
cessitam dos prestadores privados 
e	precisam	deles	fortes	e	financei-
ramente saudáveis a bem da eco-
nomia do país, da sustentabilidade 

e operacionalidade do SNS e do 
desenvolvimento de tecnologias de 
saúde inovadoras.

ROMD - Há espaço para a coe-
xistência dos dois sistemas nos 
moldes atuais ou considera que a 
sustentabilidade de ambos passa 
por uma atuação mais interliga-
da? O que beneficiará mais a po-
pulação?
JAL - Só faz sentido olhar para a 
saúde em toda a sua plenitude e 
não temos dúvidas que é mais van-
tajoso para as populações adotar 
uma visão de complementaridade 
ao invés de uma postura fraturan-
te.
Chegou o momento de debater e 
materializar uma Lei de Programa-
ção para a saúde em Portugal que 
fomente a criação de um sistema 
mais centrado nas pessoas e na 
Saúde e promova a coexistência 
entre o SNS e as organizações 
do setor privado, salvaguardando 
sempre o interesse público ao mes-
mo tempo que traz novos recursos 
e inovações ao sistema de saúde.

ROMD - Na sua opinião, que me-
didas podem ser implementadas 
para assegurar a sustentabilida-
de do SNS?
JAL - Devemos começar por assu-
mir que o SNS vive num estado 
de	 subfinanciamento	 crónico,	 que	
conduz à necessidade de orçamen-
tos suplementares e a uma acumu-

lação de dívidas a fornecedores.
Para contrariar este cenário é es-
sencial planear políticas de Saúde 
com real conhecimento do inves-
timento necessário à sua concre-
tização, sob pena de alimentar 
esta espiral de suborçamentação. 
Enquanto	não	o	fizermos,	a	sombra	
dos	 défices	 pairará	 eternamente	
sobre a saúde em Portugal.
Quanto mais profícua for a otimiza-
ção do sistema de saúde, como um 
todo, mais recursos teremos dis-
poníveis para investir em cuidados 
de saúde orientados para as pes-
soas, através de mais e melhores 
infraestruturas, recursos humanos 
e tecnologias de saúde inovadoras.

ROMD - Recentemente, a API-
FARMA e o Ministério da Saúde 
celebraram um acordo para con-
trolo da despesa nas farmácias 
e hospitais. A indústria terá que 
contribuir com 200 milhões de 
euros. Este acordo vai promover o 
acesso dos cidadãos às terapêuti-
cas mais avançadas?
JAL - O acesso dos cidadãos às te-
rapêuticas mais avançadas é um 
dos motivos paradigmáticos que 
justifica	a	adesão	a	este	acordo.	Se	
não combatermos o acesso tardio 
e limitado à inovação terapêutica 
corremos o risco de nos distanciar-
mos gradualmente da Europa em 
termos de resultados em saúde.
Ao assinar o documento, as empre-
sas farmacêuticas procuram salva-

RECONHECEMOS  
O PAPEL DA ORDEM 
DOS MÉDICOS 
DENTISTAS, EM 
PARTICULAR DOS 
PROFISSIONAIS 
QUE REPRESENTA, 
NA SAÚDE DOS 
PORTUGUESES 
E COMO TAL 
É UM AGENTE 
FUNDAMENTAL NO 
SISTEMA DE SAÚDE. 
A VISÃO DA SAÚDE 
COMO UM TODO, 
EM QUE TANTO 
INSISTIMOS, NÃO 
PODE PRESCINDIR DA 
MEDICINA DENTÁRIA

“

“

Orlando Monteiro da 
Silva, bastonário da 
OMD, com João Almei-
da Lopes, presidente 
da APIFARMA
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guardar o acesso dos doentes aos 
medicamentos de que necessitam, 
promovendo a sustentabilidade e 
colaborando	 no	 financiamento	 do	
SNS, ao mesmo tempo que garan-
tem previsibilidade a todos os en-
volvidos.
Contribuímos com investimento em 
I&D que conduz a tecnologias de 
Saúde inovadoras e com soluções 
para	o	 seu	financiamento	e	dispo-
nibilização às pessoas. Esperemos 
agora que os decisores cumpram a 
sua parte e acolham essa inovação.

ROMD - Passaram seis meses de 
Governo. Que balanço faz da atua-
ção deste Executivo, particular-
mente na área da Saúde?
JAL - Há sinais encorajadores na 
área da saúde, nomeadamente no 
que ao diálogo e procura de con-
sensos diz respeito. No entanto 
chegámos ao momento de passar 
à ação. As populações ambicionam 
mais e melhores cuidados de Saú-
de e esperam respostas claras so-
bre essa matéria.
Os portugueses não se conforma-
rão	 indefinidamente	 com	 a	 aplica-
ção de medidas restritivas, moti-
vadas pela facilidade de poupança 
imediata, que não só não resolvem 
o	 problema	 estrutural	 do	 financia-
mento e da sustentabilidade do 
SNS como não criam condições 
para acolher tecnologias de saúde 
inovadoras, em linha com os nos-
sos parceiros europeus.
Os decisores políticos devem cum-
prir as premissas que emanam do 
diálogo e dos acordos que temos 
recorrentemente assinado.

ROMD - A APIFARMA intervém em 
áreas de atividade relacionadas 
com a saúde humana, a autome-
dicação, a biotecnologia, as vaci-
nas, os meios de diagnóstico in vi-
tro e a saúde animal. A I&D é uma 
área de oportunidade estratégica 
para Portugal, que pode contribuir 
para a sustentabilidade dos servi-

ços de saúde?
JAL - Comecemos pelo mais sim-
ples que é não criar obstáculos às 
empresas, assumindo o potencial 
das áreas económicas que funcio-
nam bem, como é o caso da Saúde 
em Portugal.
Existe margem para ampliar o con-
tributo da saúde para a competiti-
vidade e performance económica e 
social do país, por exemplo, através 
do investimento em I&D realizado 
pelas empresas farmacêuticas.
Para isso, é essencial que o Minis-
tério da Economia, enquanto res-
ponsável pela política industrial, 
contribua para esse desígnio, di-
namizando e fortalecendo a capa-
cidade produtiva e exportadora do 
país através da implementação de 
medidas de incentivo e apoio ao in-
vestimento.
Mais vitalidade e dinâmica nesta 
área interessa a todos: aos cida-
dãos,	 aos	 profissionais	 de	 saúde,	
às empresas da área, aos deciso-
res.

ROMD - Recentemente, a API-
FARMA reuniu com a OMD. O que 
motivou este encontro e quais os 
temas abordados?
JAL - A APIFARMA debate de forma 
proativa todas as questões relevan-
tes para a área da saúde e consi-
deramos que todos os agentes são 
fundamentais nesse processo.
Reconhecemos o papel da Ordem 
dos Médicos Dentistas, em parti-
cular	 dos	 profissionais	 que	 repre-
senta, na saúde dos portugueses e 
como tal é um agente fundamental 
no sistema de saúde. A visão da 
saúde como um todo, em que tanto 
insistimos, não pode prescindir da 
medicina dentária.
Perante este facto, entendemos 
que a partilha de visões, de forma 
constante e em proximidade, con-
tribui para consolidar e robustecer 
as soluções para o futuro da saúde 
no nosso país, a bem de todos os 
portugueses.

JOÃO ALMEIDA LOPES
PRESIDENTE DA DIREÇÃO  
DA APIFARMA
João Almeida Lopes é presidente da 
Direção da APIFARMA – Associação 
Portuguesa da Indústria Farmacêutica, 
desde 2007, e diretor-geral e presidente 
do Grupo Medinfar desde 1990. 
Em abril de 2014 foi eleito vice-presidente 
da Direção e do Conselho Geral da CIP, 
onde tem dinamizado a atividade do 
Conselho Estratégico da Saúde. 
Entre 1996 e 2011 foi vice-presidente e 
presidente da Direção do IBET - Instituto 
de Biologia Experimental e Tecnológica 
e, desde 2008, desempenha o cargo de 
presidente do Conselho de Administração 
da Genibet Biopharmaceuticals, S.A..
Licenciado em Finanças pelo Instituto 
Superior de Economia, em Lisboa, em 
1973, João Almeida Lopes assumiu 
ainda as funções de controller de projetos 
no GAS – Gabinete da Área de Sines, 
de auditor interno nos CTT, de auditor 
interno e responsável do Departamento 
Financeiro de Sines na CNP – Companhia 
Nacional de Petroquímica, E.P. e de 
diretor-geral do Laboratório Farmofer, S.A..
A 10 de junho de 2015 foi investido pelo 
Presidente da República como  
Grande-Oficial da Ordem de Mérito.
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NOVAS REGRAS 

PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA  
E DISPENSA  
DE MEDICAMENTOS

permite	o	acesso	dos	profissionais	
de medicina dentária ao software 
de prescrição eletrónica de medica-
mentos.
A Prescrição Eletrónica Médica é 
disponibilizada gratuitamente aos 
médicos dentistas e este é o prin-
cipal software de prescrição usado 
para facilitar o cumprimento do ob-
jetivo de desmaterializar a receita 
médica. 

Nos termos da referida portaria, a 
prescrição de medicamentos deve-
rá ser feita por via eletrónica des-
materializada, continuando válidas 
as exceções que possibilitam a 
prescrição por via manual:

1. Falência do sistema informático;
2.  Inadaptação fundamentada do 
prescritor,	previamente	confirma-
da e validada anualmente pela 
respetiva	Ordem	profissional;

3. Prescrição ao domicílio;
4.  Outras situações até um máximo 

de 40 receitas médicas por mês.

Relativamente à prescrição eletró-
nica, os prescritores deverão dis-
por, pelo menos, de um dos meios 
de autenticação previstos no artigo 
10º da Portaria 224/2015, de 27 
de	julho.	Ou	seja,	certificado	digital	
qualificado,	 que	 garanta	 a	 identi-
dade e qualidade do prescritor, ou 
chave móvel digital.
Em concreto, os médicos dentistas 
que prescrevam eletronicamente 
deverão proceder à ativação da 
assinatura eletrónica do cartão de 
cidadão e adquirir o respetivo leitor 
ou	 adquirir	 um	 certificado	 digital	
qualificado.
Refere também a Portaria nº 
138/201 que a SPMS (Serviços 
Partilhados do Ministério da Saú-
de), facultará, no âmbito das suas 
atribuições, todo o apoio de con-

sultoria técnica e processual aos 
prescritores.
De sublinhar ainda, que as novas 
regras introduzidas pela Portaria 
nº138/2016, entrarão em vigor 
nos seguintes termos:

a)		Relativamente	a	beneficiários	da	
ADSE:

    -  A partir de 1 de junho de 2016, 
no caso de prescritores cuja vi-
gência das convenções se inicie 
em 1 de junho de 2016 ou em 
data posterior;

    -  A partir de 1 de julho de 2016, 
no caso de prescritores cuja 
vigência das convenções se 
tenham iniciado antes de 1 de 
junho de 2016;

b)  Para médicos dentistas que não 
integrem o Serviço Nacional de 
Saúde, nem se insiram nas si-
tuações relativas à ADSE (alínea 
a), as novas regras entrarão em 
vigor a partir do dia 1 de setem-
bro de 2016.

Chamamos a atenção para o facto 
de as alterações acima indicadas, 
apenas serem aplicáveis a médicos 
dentistas que prescrevam eletro-
nicamente e não aos que o fazem 
manualmente.
Relembramos, também, o protoco-
lo existente entre a Ordem dos Mé-
dicos Dentistas e os Serviços Parti-
lhados do Ministério da Saúde que 

Foi publicada em Diário da República, a Portaria nº 138/2016, de 13 de 
maio, que procede à segunda alteração à Portaria nº 224/2015, de 27 de 
julho, a qual estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de 
prescrição e dispensa de medicamentos.
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PUBLICIDADE
E TÍTULOS PROFISSIONAIS DO MÉDICO DENTISTA

plantologia como “especialidade”, 
assim como outros fazem menção 
a um médico dentista “especialis-
ta” em implantologia ou em estéti-
ca dental. 
Na verdade, a implantologia ou a 
estética dental não constituem le-
galmente “especialidades”, mas 
tão só áreas de intervenção da 
medicina dentária. Por conseguin-
te, não existem médicos dentistas 
“especialistas” em implantologia 
ou em estética dental. 
Cabe aqui destacar que a nível eu-
ropeu, e dentro dos países que in-
tegram o CED - Council of European 
Dentists, são na generalidade duas 
as especialidades reconhecidas: a 
ortodontia em 20 países e a cirur-
gia oral em 15 países.
Para se ser especialista é necessá-
rio regular as condições de admis-
são à especialidade, assim como 
determinar um tempo mínimo de 
duração de aprendizagem tutelada.
Ora, nesta matéria, cumpre re-
cordar que compete legalmente à 
OMD, promover e conferir os títulos 
de especialidade no âmbito da me-
dicina dentária (cfr. artigo 9º, nº1, 
alínea e) do Estatuto). 
E que são também especialidades 
de medicina dentária reconhecidas 
em Portugal: a ortodontia, a cirur-
gia oral, para além da odontopedia-
tria, a periodontologia, a medicina 
dentária hospitalar, a endodontia, 
a prostodontia e a saúde pública 
oral (cfr. artigo 37º do Estatuto). 
De sublinhar, que à presente data, 
apenas existem médicos dentistas 
especialistas em ortodontia. De 
resto, como é do conhecimento 
da classe, encontra-se em curso o 
processo especial de candidatura 
às especialidades de cirurgia oral, 

Continuando na leitura dos regula-
mentos que orientam a divulgação 
da atividade de medicina dentá-
ria, regulamentos esses do amplo 
conhecimento geral da classe, de-
vemos atender ao Regulamento In-
terno da OMD nº115/2007 (regula-
mento	 da	 divulgação	 profissional),	
onde se lê no seu preâmbulo que 
“a	 informação	 profissional	 deve	
promover	 e	 sustentar	 a	 confiança	
do público na competência, inte-
gridade e dignidade individual do 
médico dentista, assim como o 
empenhamento da medicina den-
tária em suprir as necessidades de 
saúde oral do público, na tradição 
de	 uma	 profissão	 com	 importante	
valor social.”
Com efeito, a publicidade em me-
dicina dentária (como na saúde 
em geral) deve sempre acautelar 
os interesses dos doentes e res-
peitar a ética e a deontologia, de 
molde a melhorar a transparência 
da informação em saúde, dotar os 
doentes/consumidores da infor-
mação e do conhecimento neces-
sário e essencial para que estes 
possam exercer os seus direitos e 
livremente decidirem a escolha do 
prestador de serviços, assim como 
quais os serviços de saúde que pro-
curam. 
Devido à existência inicial de uma 

assimetria nas relações prestador-
-utente, impõe-se que seja ga-
rantida ao doente a prestação de 
informações verdadeiras e trans-
parentes relativamente aos ser-
viços de saúde divulgados, adap-
tadas às suas capacidades de 
compreensão e relevantes para a 
decisão, prevenindo a criação ou 
indução de falsas necessidades de 
tratamento. 
Ora, conforme resulta do artigo 34º 
do Código Deontológico da OMD, o 
médico dentista tem o dever de se 
apresentar	de	forma	a	dignificar	a	
profissão,	e	de	não	expor	de	forma	
falsa, ou desajustada a sua forma-
ção,	 qualificação	 ou	 competência,	
e sem teor de auto engrandeci-
mento. 
Neste sentido, o médico dentista 
deve procurar divulgar corretamen-
te	 as	 suas	 qualificações	 profissio-
nais, designadamente no que diz 
respeito ao âmbito das especiali-
dades de medicina dentária. 
Na verdade, tem sido possível ob-
servar a existência de publicidade 
em medicina dentária com referên-
cias a médicos dentistas “especia-
listas”, sem o serem, ou a “espe-
cialidades” que não existem como 
tal. 
Muitos anúncios referem-se, desig-
nadamente e como exemplo, à im-

De acordo com o quadro legal e regulamentar vigente, é permitido ao 
médico dentista publicitar a sua atividade profissional. Esta permissão 
encontra-se legitimada nos nºs 1 e 2 do artigo 107º do Estatuto da 
Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), sob a epígrafe “Publicidade”, 
onde se pode ler “que a reputação do médico dentista deve assentar, 
essencialmente, na sua competência, integridade e dignidade 
profissional” e deve, também, “respeitar os princípios da licitude, da 
identificabilidade e da veracidade, com respeito pelos direitos do doente.” 
O mesmo consentimento encontra eco no disposto do artigo 25º do 
Código Deontológico da OMD. 
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odontopediatria e periodontologia.
Deste modo, a utilização do termo 
“especialidade” no âmbito da me-
dicina dentária, só é legal quando 
em presença de especialidades 
oficiais,	 efetivamente	 criadas	 de	
acordo com a tramitação legal que 
confere a exclusividade da sua 
criação e atribuição do correspon-
dente título à Ordem dos Médicos 
Dentistas.
De atender ainda, ao disposto 
na Recomendação do Conselho 
Deontológico e de Disciplina, pu-
blicada no Boletim Informativo 
da Ordem dos Médicos Dentistas  
nº 16, de junho de 2003, nos ter-
mos da qual não é permitido ao 
médico dentista a menção a título 
de especialidade não reconheci-
do pela Ordem dos Médicos Den-
tistas, razão pela qual só poderá 
arrogar-se o título de especialista 
aquele que tiver efetivamente ob-
tido o respetivo título dentro das 
especialidades reconhecidas pela 
Ordem dos Médicos Dentistas.
Entretanto o disposto no ponto 2.2 
do artigo 2º do Regulamento Inter-
no da Ordem dos Médicos Dentis-
tas nº115/2007, de 14 de junho, 
respeitante à matéria da divulga-
ção	profissional,	refere	que	sempre	
que	 o	médico	 dentista	 identifique	
as áreas médico-dentárias prefe-
rencialmente exercidas, a divul-
gação conterá, obrigatoriamente, 
referência se detêm ou não algum 
título de especialidade e a indica-
ção da área em questão que é di-
vulgada, se existem ou não existem 
especialidades reconhecidas pela 
Ordem dos Médicos Dentistas. 
Por outro lado, é permitida a refe-
rência a títulos académicos, com 
a obrigatória indicação da institui-

ção que os concede, cabendo ao 
médico dentista que essa referên-
cia não corresponda a títulos de 
especialidade e assegurando que 
aqueles não sejam confundíveis 
com estes (cfr. artigo 2º, 201, ali-
nea f) e ponto 2.3 do regulamento 
nº115/2007).
Assim, na divulgação de formação 
específica	numa	determinada	área	
da medicina dentária, obtida, por 
exemplo, numa instância univer-
sitária,	 não	 se	 afigura	 correto	 o	
médico dentista, no quadro dessa 
formação, intitular-se como “espe-
cialista”. 
É, pois, considerado que a utili-
zação desadequada dos termos 
“especialidade” ou “especialista” 
é suscetível de provocar confusão 
no utente enquanto destinatário da 
publicidade, quanto às verdadeiras 
qualificações	e	atribuições	do	pres-
tador de serviços, tornando este 
tipo de divulgação confuso, erró-
neo, enganoso e não objetivo.
O mesmo se passa relativamente 
às formações obtidas em instân-
cias ou entidades não académicas.
Todos percebemos que expressões 
como “ter um curso de especia-
lização em ortodontia” e “ser es-
pecialista em ortodontia” não são 
equivalentes entre si, mas uma ou 
outra traduzirá a formação especi-
fica	do	visado	de	uma	forma	mais	
verdadeira e é isso que se preten-
de	clarificar.
Acresce que deve, também, ser 
evitado o uso de siglas, tais como 
DDS, DMD, PhD, pois as mesmas 
não respeitam a verdadeira termi-
nologia da formação académica e 
profissional	 em	 Portugal	 e	 estão	
desajustadas à realidade portu-
guesa.

Luís Filipe Correia
Presidente do Conselho 
Deontológico e de 
Disciplina

É altura igualmente para realçar 
que ao médico dentista especia-
lista cabe um acréscimo de res-
ponsabilidade	profissional	na	área	
específica,	 devido	 à	 formação	
acrescida que possui, mas que não 
impede a possibilidade de o mé-
dico dentista generalista executar 
os mesmos atos médicos, desde 
que se ache capaz, com formação, 
conhecimentos e experiência para 
o fazer, sendo responsável pelos 
seus mesmos.
No fundo, o que se pretende é que o 
médico dentista, ao divulgar a sua 
atividade, respeite os princípios da 
licitude,	 da	 identificabilidade	 e	 da	
veracidade, e os direitos do doen-
te, não criando no público qualquer 
tipo de confusão ou de interpreta-
ção errónea quanto às suas atribui-
ções, capacidades, competências, 
integridade e reputação.
A divulgação da publicidade em 
desrespeito das normas estatutá-
rias e regulamentares da OMD é 
suscetível de constituir infração 
disciplinar. 
De salientar ainda, que com a en-
trada em vigor do Decreto-Lei nº 
238/2015, de 14 de outubro que 
estabelece o regime jurídico das 
práticas de publicidade em saúde 
(também aplicável à medicina den-
tária), a divulgação da atividade 
profissional	que	seja	suscetível	de	
criar confusão sobre a natureza, 
sobre os atributos do médico den-
tista prestador, é também passível 
de constituir uma contraordena-
ção, punível com coima pela Enti-
dade Reguladora da Saúde.
Sobre estas e outras matérias, re-
lacionadas com a publicidade em 
medicina dentária, aconselha-se a 
consulta e leitura de toda a infor-
mação disponibilizada na área de 
membro do portal eletrónico da 
OMD, no separador Deontologia, 
designadamente, as deliberações 
com os títulos “uso de títulos pro-
fissionais”	 e	 “denominação	 dos	
cursos modulares”.  

NO FUNDO, 
O QUE SE 
PRETENDE É 
QUE O MÉDICO 
DENTISTA, AO 
DIVULGAR A 
SUA ATIVIDADE, 
RESPEITE OS 
PRINCÍPIOS 
DA LICITUDE, 
DA IDENTIFI-
CABILIDADE 
E DA 
VERACIDADE, 
E OS DIREITOS 
DO DOENTE, 
NÃO CRIANDO 
NO PÚBLICO 
QUALQUER 
TIPO DE 
CONFUSÃO 
OU DE INTER-
PRETAÇÃO 
ERRÓNEA 
QUANTO 
ÀS SUAS 
ATRIBUIÇÕES, 
CAPACIDADES, 
COMPE-
TÊNCIAS, 
INTEGRIDADE E 
REPUTAÇÃO

“

“
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Nº do  
Processo

Nome do Arguido Cédula 
Profissional

Normas Infringidas
(Códido Deontológico e Estatuto)

Pena  
Aplicada

11/2012 Luiz Augusto 
Nunes Costa

3905 artigo 20º, nº 1 do Código Deontológico; Informação do Conselho 
Deontológico e de Disciplina de 8 de julho de 2005 - “Arquivo 
Clínico” e “Ficha Clínica” e artigo 12º do anterior Estatuto Advertência 

38/2013 Inês Júdice Peliz 5040 artigo 22º, nº 1 do Código Deontológico; artigo 1º, ponto 1.3, alíneas 
a), c), d), e) e g); artigo 2º, pontos 2.2 e 2.3, alínea b) do artigo 3º 
todos do Regulamento interno nº 115/2007, e a Recomendação 
publicada no Boletim Informativo nº 16, de junho de 2003 Advertência 

10/2013 Fernando Hugo 
Lume

1948 artigo 36º, nº 2 do Código Deontológico 
Advertência 

49/2012 Cristina Silva 1773 artigos 8º, nºs 1 e 2, 36º, nº 2 e 28, nº 2 do Código Deontológico Censura

74/2013 Mário Chumbinho 2987 artigos 24º, 34º, 38º ,39º , 22º, nº 1 todos do Código Deontológi-
co e artigo 1º do ponto 1.3, alíneas a), c), d), e) , g) e artigo 2º 
pontos 2.2 e 2.3, alíneas b) a d) do artigo 3º todos do Regulamen-
to interno nº 115/2007 e a Recomendação publicada no Boletim 
Informativo nº 16, de junho de 2003 Advertência 

87/2013 Ivo Nunes 1350 artigos 22º, nº 1 e 25º do Código Deontológico e artigo 1º. Ponto 
1.3, alíneas a), c) e g) do Regulamento interno nº 115/2007. Advertência 

90/2013 Costa  
Ferreira

2073 artigos 22º, nº 1 e 25º do Código Deontológico e artigo 1º. Ponto 
1.3, alíneas a), c) e g) do Regulamento interno nº 115/2007. Advertência 

PUBLICAÇÃO DE PENAS DISCIPLINARES 

QUADRO RESUMO 
DAS CONDENAÇÕES PROFERIDAS

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

das penas disciplinares, a qual 
estabelece a possibilidade de 

serem publicados os dados 
relativos às condenações 

proferidas no âmbito disciplinar, 
no que respeita à identificação 
dos médicos dentistas visados, 

número de processo disciplinar, 
artigos violados e sanção aplicada, 

divulga o quadro abaixo.
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SINELDENT® Additive Premium
O principal objetivo da SINELDENT® é conseguir ummaior
grau de eficácia, precisão e acabamento no fabrico
dos seus produtos dentários.
Para isso, incorpora no seu fabrico aditivo DMLS
(sinterizado a laser) a tecnologia CAD-CAM de
mecanizado de alta precisão (SINELDENT® Customfit).
A aplicação deste mecanizado de alta precisão sobre as
reabilitações dentárias permite obter a máxima qualidade e
ajuste perfeitos.

SINELDENT® Customfit

estratégia

48H*
Envio ao cliente

a) Receção do MODELO de trabalho

b) Receção do ficheiro DIGITAL

Controlo de Qualidade

Pós-Processamento

día 1

día 2

Fabrico

Pré-processamento

*Acrescentar tempo de transporte

SOLICITE INFORMAÇÃO EM: (+34) 910 01 02 87 | atencionalcliente@sineldent.com
www.sineldent.com

O seu líder em fabrico de
estruturas dentárias

A qualidade como máxima na SINELDENT®.
O acabamento PREMIUM combina o sinterizado em CrCo
com um polimento manual fino que simplifica o posterior
tratamento da peça. Todas as peças fabricadas são
submetidas a estabilização (alívio de tensões), desde uma
coroa unitária até à estrutura mais complexa.
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INTERVENÇÃO DE PORTUGAL REALÇOU A IMPLEMENTAÇÃO DAS ESPECIALIDADES  

OMD PARTICIPOU NA ASSEMBLEIA-GERAL DA FEDCAR

mentação nacional das especia-
lidades da OMD, como também 
aderiu ao dado adicional de criar 
um quadro de formação comum 
que possa proporcionar o reco-
nhecimento automático desta es-
pecialidade nos países aderentes. 
Este é um mecanismo importante 
da modernização da Diretiva de 
Qualificações	Profissionais.		
Por outro lado, procedeu-se à aná-
lise da implementação da Diretiva 
2005/36 (revista pela 2013/55/
EU), referente ao Mecanismo de 
Alerta na Europa. Portugal foi bem 
explícito quanto à necessidade de 
aperfeiçoar este mecanismo, ten-
do sido acompanhado por todos 
os Estados na necessidade de re-
formar o sistema, designadamen-
te tendo estabelecido uma via 
direta de contacto com o General 
Dental Council do Reino Unido. 
Foi apresentado o relatório pelo 
Dental Council of Ireland, quan-
to à adoção pela International 
Society of Dental Regulators das 

Óscar Castro, presidente do Con-
sejo General de Dentistas de Es-
paña, abriu a sessão e abordou 
as principais questões que preo-
cupam os médicos dentistas es-
panhóis, que estão relacionadas 
com	o	 elevado	número	 de	 profis-
sionais, a mercantilização da pro-
fissão	 e	 a	 falta	 de	 regulação	 da	
publicidade em saúde. 
Portugal apresentou a recente 
legislação sobre práticas publi-
citárias em saúde, a qual foi ex-
tremamente bem acolhida, con-
firmando-se	 que	 na	 Europa	 não	
existe ainda legislação similar. 
Este assunto foi objeto de reu-
niões setoriais da OMD com di-
versas reguladoras dos restantes 
países, que quiseram conhecer a 

lei portuguesa e sobretudo o per-
curso adequado para a obtenção 
de algo idêntico em que possam 
trabalhar em cada Estado.  
No encontro foram aprovados os 
documentos resultantes da últi-
ma Assembleia-Geral de Outono. 
Foi,	ainda,	salientada	e	confirma-
da a importância de reconhecer a 
especialidade de periodontologia 
em toda a Europa, dando segui-
mento a uma solicitação endere-
çada à Comissão Europeia, em 
2015, cujo relatório foi apresenta-
do por David Herrera (ex-presiden-
te da Sociedad Española de Perio-
doncia y Osteointegración - (SEPA) 
e Antonio Bujaldón (presidente da 
SEPA). Neste âmbito, Portugal não 
deu apenas a conhecer a imple-

A Assembleia-Geral da Primavera da Federação Europeia das Autoridades 
Competentes e Reguladores de Medicina Dentária (FEDCAR) decorreu 
entre 26 e 27 de maio, em Barcelona. Os desafios e ameaças que se 
colocam à medicina dentária e as medidas que estão a ser implementadas 
na Europa, tendo como ponto de partida a situação em Espanha, foram 
alguns dos temas debatidos.
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normas internacionais não vin-
culativas de acreditação e com-
petências	 profissionais	 para	 os	
recém-formados. Foi igualmente 
elaborado um draft da declaração 
quanto aos casos do branquea-
mento dentário em centros de 
beleza, relatados pela Association 
Dentaire Française, que apresen-
tou também a proposta de regu-
lação sobre o mercúrio. Portugal 
apresentou uma reformulação 
da proposta, pois contém uma 
designação “clínica” atribuída a 
espaços de cosmética que não é 
apropriada. Sobre este assunto, 
Portugal reuniu ainda setorial-
mente com França, Malta, Reino 
Unido,	Eslováquia	e	Irlanda,	a	fim	
de reformular a posição a endere-
çar pela FEDCAR aos governos e 
à Comissão Europeia. Destaque, 
ainda, para a intervenção da se-
cretária-geral da Association for 
Dental Education in Europe, Cris-
tina Manzanares, que apresentou 
as perspetivas e planos da asso-

CÓDIGO DEONTOLÓGICO  
DA FEDCAR 
A FEDCAR reúne várias ordens e órgãos europeus 
responsáveis pela regulação, registo e supervisão 
dos profissionais. A Ordem dos Médicos Dentistas 
integra a associação desde novembro do ano pas-
sado e participa na partilha de informação e boas 
práticas no âmbito da regulamentação da profissão. 
Recentemente, a FEDCAR apresentou o seu Código 
Deontológico. Este documento é uma referência 
para a profissão na Europa e é composto por um 
conjunto de 18 princípios (acordados entre os 
membros da federação) que os médicos dentistas 
registados na União Europeia devem manter duran-
te a sua atividade, independentemente do país onde 
exercem e onde se encontra o consultório/clínica. 
O Código Deontológico está disponível no site 
da OMD, em inglês (www.omd.pt/en/code-
-conduct-fedcar) e em francês (www.omd.pt/noti-
cias/2016/06/fedcar-codigo-deontologico). É com-
posto por vários pontos que englobam o contacto 
com o paciente, com a atividade de saúde pública 
e com a profissão.

ciação, bem como o programa 
de cooperação para melhoria da 
qualidade do ensino e da forma-
ção dentária. 
Orlando Monteiro da Silva, basto-
nário da OMD, e Filipa Carvalho 
Marques, diretora do Departa-
mento Jurídico da OMD, partici-
param no encontro. À margem da 
reunião, a OMD reuniu com várias 
entidades reguladoras europeias, 
onde foram abordados assuntos 
de interesse bilateral, nomeada-
mente sobre registos, inscrições 
e	a	mobilidade	dos	profissionais,	
publicidade e ainda um particular 
destaque nos modelos de franchi-
sing, que por toda a Europa estão 
a substituir o médico dentista sin-
gular,	puro	profissional	liberal.	
Participaram na reunião 16 paí-
ses: Albânia, Bélgica, Bósnia e 
Herzegovina, Croácia, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 
França, Hungria, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Malta, Portugal e 
Reino Unido.
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Conselho Geral da OMD, Paulo Ri-
beiro de Melo, também participou, 
foi presidido pela turca Hande Sar. 
Foi aprovada uma proposta sobre 
“Diretrizes para acreditação de 
cursos em países europeus”, que 
visa o apoio às associações/or-
dens que estejam envolvidas na 
acreditação de eventos, no âmbi-
to da formação contínua dos mé-
dicos dentistas.
Patrícia Manarte Monteiro esteve 
presente na reunião do grupo de 
trabalho “Qualidade dos cuida-
dos”, presidido pelo francês Ro-
land	Leron,	na	qual	foi	finalizado	e	
aprovado o relatório “Ferramentas 
de autoavaliação de qualidade na 
prática dentária”. Este constitui 
um instrumento orientador sobre 
os princípios fundamentais de 
qualidade da estrutura do am-
biente clínico. 
A ERO integra ainda os grupos de 
trabalho “Prática dentária liberali-
zada na Europa”, “Equipa dentá-
ria” e “Envelhecimento da popula-
ção” - criado nesta sessão e que 
substitui o de “Prevenção”. 
Os resultados e documentação 
elaborada pelas diferentes equi-
pas foram divulgados na sessão 
plenária, que analisou também 
os relatórios anuais apresentados 
por todos os países membros da 
ERO sobre as ações desenvolvi-
das em 2015, relacionadas com a 
profissão.	Destaque	para	o	relató-
rio português que foi mencionado 
durante a apresentação. 
A próxima reunião da ERO está 
agendada para 8 de setembro e 
irá ocorrer durante o Congresso da 
FDI 2016, em Poznan, na Polónia.

Paulo Ribeiro de Melo e Patrícia 
Manarte Monteiro representaram 
a OMD na sessão plenária, pre-
sidida pelo suíço Philippe Rusca, 
que	 no	 final	 passou	 o	 testemu-
nho à nova presidente. A polaca 
Anna Lella é a primeira mulher a 
assumir o cargo. O presidente da 
Federação Dentária Internacional, 
Patrick Hescot, também esteve 
presente. A sessão destinou-se a 
debater a informação apresenta-

da pelos vários grupos de traba-
lho e a aprovar os documentos 
submetidos à assembleia.
Antes do plenário, que decorreu a 
29 e 30 de abril, os grupos de tra-
balho da ERO reuniram para dis-
cutir os desenvolvimentos alcan-
çados, desde o último encontro 
(em Bangkok, durante o Congres-
so Anual Mundial da FDI) e ultimar 
as respetivas apresentações. 
O presidente do Conselho Geral 
da OMD integrou a reunião do gru-
po de trabalho “Relacionamento 
entre médicos dentistas e univer-
sidades”, que foi supervisionada 
por Anna Lella. Foi apresentado o 
resultado do documento desenvol-
vido sobre ”Análise das atitudes e 
perceções dos médicos dentistas 
na ERO-zone sobre diretrizes clí-
nicas dentárias (inquérito)”, em 
que a OMD participa ativamente, 
através da colaboração de Paulo 
Ribeiro de Melo e Eunice Virgínia 
Carrilho. O grupo elegeu ainda a 
eslovaca Simona Dianiskova para 
presidente. 
O encontro do grupo de trabalho 
“Formação contínua em medicina 
dentária”, no qual o presidente do 

A Ordem dos 
Médicos Dentistas 

representou 
Portugal na 

última reunião da 
ERO – European 

Regional 
Organization, que 
decorreu em final 
de abril, em Baku, 

Azerbaijão. 

ANNA LELLA
NOVA PRESIDENTE DA ERO
Na sessão plenária, Anna Lella assumiu a 
presidência da ERO. Durante o encontro 
foram eleitos o futuro presidente da ERO, o 
alemão Michael Frank, que assumirá funções 
em 2018, bem como o  
secretário-geral, o suíço Oliver Zeyer, e os 
novos membros do Board, o turco Taner Yucel 
(reeleito) e o italiano Bartolomeo Griffa. O 
italiano Enrico Lay foi eleito para auditor. 
A European Regional Organization (www.
erodental.org) é membro da FDI e representa 
todos os países europeus, desempenhando 
um papel bastante ativo nas ações deste 
organismo.
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