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Editorial

Esta é a essência da 
perspetiva que um 
profissional liberal, 
inscrito numa ordem 
profissional, numa 
profissão socialmente 
regulada, como é a 
medicina dentária, 
deve sempre ter 
presente: a nossa 
capacidade de 
modificar, de alterar 
as circunstâncias 
envolventes.

Estimados colegas,

A divulgação recente do estudo “Diagnós-

tico aos profissionais de medicina dentá-

ria” constitui uma ferramenta de grande 

importância para a profissão e, enquanto 

profissionais, para cada um de nós.

Teve um enorme eco em toda a comunica-

ção social, o que por si é já um aspeto de 

chamada de atenção para a importância 

da medicina dentária.

A realização por parte da OMD deste tipo 

de inquéritos, com perspetivas diversas de 

análise do setor, do público em geral, aos 

próprios médicos dentistas, universidades 

e agências reguladoras, entre outras, dis-

ponibiliza um GPS para orientação no pro-

cesso de tomada de decisões a que cada 

um de nós, como médicos dentistas, esta-

mos envolvidos no dia-a-dia.

Os nossos processos decisórios, como pro-

fissionais autónomos, independentes, com 

direitos e deveres, devem levar em linha de 

conta as circunstâncias envolventes. Mas, 

mais que isso, devem considerar a nossa ca-

pacidade individual de as modificar.

Esta é a essência da perspetiva que um 

profissional liberal, inscrito numa ordem 

profissional, numa profissão socialmente 

regulada, como é a medicina dentária, 

deve sempre ter presente: a nossa capa-

cidade de modificar, de alterar as circuns-

tâncias envolventes.

As conclusões mostram que os primeiros 

efeitos da ligeira retoma da economia 

portuguesa começam a ter impacto nos 

consultórios e clínicas de medicina dentá-

ria.

No relato de 39,2% dos inquiridos, o nú-

mero de consultas manteve-se estável no 

último ano, tendo 14,1% indicado uma di-

minuição de doentes. Ainda assim, há 46% 

de médicos dentistas que afirmam ter re-

gistado um aumento de doentes nos con-

sultórios, sendo que em 75% destes casos 

houve um aumento superior a 11%.

A nova esperança para 2017 é que esta 

tendência se mantenha e se consolide, 

para que a procura de cuidados de saúde 

oral, a melhoria do estado de saúde das 

populações e o rendimento dos médicos 

dentistas, tão afetados que foram pela 

crise, se elevem a patamares compatíveis 

com uma profissão tão exigente como é a 

nossa.

Uma vez mais concluem os médicos den-

tistas, cerca de 2.000 que responderam ao 

inquérito tornando-o estatisticamente vá-

lido, que os principais fatores de escolha 

e fidelização dos doentes referidos são a 

confiança, a recomendação de amigos e 

familiares, e a competência técnica e clíni-

ca do profissional.

Estão contidos nestes três conceitos gran-

de parte daquilo que é essencial. 

As diversas áreas em que o estudo está di-

vidido - perceções genéricas sobre a profis-

são, oferta de medicina dentária, estrutura 

consultórios e clínicas, procura por serviços 

de medicina dentária, consultas e outras ta-

refas e preços e honorários -, ajudam cada 

um de nós, após uma necessária leitura 

atenta, a posicionar-se, a orientar-se com a 

ajuda deste precioso GPS que é o Observa-

tório da Saúde Oral da Ordem dos Médicos 

Dentistas, onde este estudo está disponível 

para consulta de todos. Como bastonário 

e médico dentista que gosta da sua profis-

são aconselho que consultem o estudo em 

www.omd.pt/diagnostico-medicina-dentaria.

Um ano novo temos pela frente.

Com ele, uma nova esperança, uma pro-

jeção de expectativas, sonhos e projetos 

pessoais e profissionais. Desejo a todos 

que sejam cumpridas e que tenham um 

excelente 2017!

P.S.: Não posso deixar de expressar aqui 

uma reflexão a propósito do falecimento 

recente do Senhor Professor Martins dos 

Santos, Presidente da Direção da Egas 

Moniz, Cooperativa de Ensino Superior. O 

Professor Martins dos Santos era um ho-

mem de grande competência, de um trato 

superior e, sobretudo, prestou um enorme 

contributo ao desenvolvimento da medici-

na dentária pelas funções que exerceu ao 

longo dos últimos anos na Egas Moniz. Era 

também um amigo que muito considera-

va a OMD. Vai fazer muita falta. Aos di-

rigentes da cooperativa, aos cooperantes, 

docentes, alunos e funcionários, expresso 

em nome da OMD as nossas condolências, 

o nosso respeito e a certeza que a institui-

ção saberá ultrapassar esta enorme perda.

O bastonário

Orlando Monteiro da Silva
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Conselho Geral da OMD 
Aprova Orçamento 
e Plano de 
Atividades 2017

In Memoriam
José Martins dos Santos

A Ordem dos Médicos Dentistas apresenta sentidas condolências à 

família, amigos e a toda a comunidade da Egas Moniz – Cooperativa 

de Ensino Superior, CRL, pelo falecimento, no dia 11 de dezembro 

de 2016, de José Martins dos Santos, ilustre presidente da Direção 

desta prestigiada instituição de ensino superior desde 2000.

Natural de Lisboa, José Martins dos Santos licenciou-se em medicina 

na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa 

e doutorou-se em Ciências Biomédicas, no Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. 

José Martins dos Santos foi Professor Catedrático do Instituto 

Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz durante seis anos.

In Memoriam
Daniel Serrão

O Conselho Geral da Ordem dos Médicos Dentistas realizou 

uma reunião ordinária a 10 de dezembro, no Porto.

No âmbito das competências atribuídas pelo Estatuto da OMD, 

o Conselho Geral apreciou e votou por maioria as propostas 

de Orçamento (37 votos a favor e uma abstenção) e Plano 

de Atividades para 2017 (32 votos a favor e uma abstenção), 

elaboradas pelo Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos 

Dentistas. Os trabalhos do Conselho Geral foram orientados 

pelo seu presidente, Paulo Ribeiro de Melo, vice-presidente, 

Paulo Durão Maurício, e secretários Fernando Ferreira e Ana 

Augusta Costa.

Para prestar esclarecimentos, estiveram presentes o presidente 

do Conselho Diretivo, Orlando Monteiro da Silva, e o vice-

-presidente, Pedro Pires, o tesoureiro da OMD, Laredo de 

Sousa, a presidente do Conselho Fiscal, Ana Cristina Mano 

Azul, e a vice-presidente, Cristina Trigo Cabral, o Revisor Oficial 

de Contas, Luís Pinheiro Torres, e a diretora do Departamento 

Jurídico da OMD, Filipa Carvalho Marques.

Daniel Serrão faleceu a 8 de ja-

neiro de 2017, aos 88 anos, víti-

ma de problemas respiratórios. 

O professor catedrático licen-

ciou-se em 1951, na Faculdade 

de Medicina do Porto, e douto-

rou-se em 1959. A sua biografia 

indica que, embora tenha sen-

tido “uma vocação irresistível” 

para ser médico, acabaria por 

sentir um apelo maior para a 

docência na Anatomia Patoló-

gica. O percursor da bioética 

assumiu, em 1971, a direção do 

serviço académico e hospitalar 

de anatomia patológica da Fa-

culdade de Medicina do Porto, 

após ter sido aprovado por una-

nimidade como professor cate-

drático. 

Ao longo da sua carreira, Daniel 

Serrão integrou o Comité Inter-

nacional de Bioética da UNESCO 

e o Comité Diretor de Bioética 

do Conselho da Europa. Foi, 

ainda, convidado pela União 

Europeia para fazer a avaliação, 

seleção e controlo da execução 

de projetos de investigação em 

Bioética. 

O médico, portuense por opção, 

foi escolhido pelo Papa João 

Paulo II para a Academia Pon-

tifícia para a Vida. Já em Por-

tugal, entre 1991 e 2009, foi 

membro do Conselho Nacional 

de Ética para as Ciências da Vida 

(CNECV).
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Universidade de Coimbra atribui 
Honoris Causa

Mariano Sanz 
Alonso distinguido
O médico dentista espanhol Mariano Sanz Alonso foi distinguido pela 
Universidade de Coimbra com o título de Doutor Honoris Causa em Me-
dicina, no passado dia 23 de outubro de 2016, em reconhecimento do 
seu percurso académico e humanista.
Mariano Sanz Alonso teve como Apresentante João Luís Maló de Abreu 
e os elogios ficaram a cargo de Fernando Guerra (do Doutorando) e de 
Eunice Virgínia Carrilho (do Apresentante), docentes da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra.
Mariano Sanz Alonso é especialista em periodontologia pela Universi-
dade da Califórnia, EUA, e professor e coordenador da área de Perio-
dontologia do Departamento de Estomatologia III (Medicina e Cirurgia 
Buco-Facial), da Facultad de Odontología da Universidad Complutense 
de Madrid, onde dirige o curso de Mestrado em Periodontologia e Im-
plantes. É, também, o atual presidente da Osteology Foundation. 
Ao longo da sua carreira, Mariano Sanz Alonso publicou mais de 200 
artigos científicos e capítulos de livros nas áreas da periodontologia e 
implantologia. É um dos conferencistas mais reputados a nível interna-
cional, tendo estado presente no Congresso da OMD em 2006, onde 
abordou o tema “Interações orto-perio. Como combinar a terapia perio-
dontal e ortodôntica”.
O então presidente da Comissão Organizadora e atual presidente da Co-
missão Científica da OMD, Ricardo Faria e Almeida, assegura que esta 
distinção é “muito merecida, não só pelas suas qualidades enquanto 
professor e académico, clínico e investigador, mas também pela sua di-
mensão humana”.
Recorda que teve “a honra de ser aluno do Prof. Mariano Sanz, em Ma-
drid, e posteriormente de colaborar e trabalhar com ele a outros níveis”. 
Ricardo Faria e Almeida refere ainda que “é um trabalhador incansável, 
um exemplo e um símbolo para todos nós médicos dentistas”.
Entre as várias funções que já exerceu e ainda desempenha, Mariano 
Sanz Alonso é presidente de uma das comissões da Federação Europeia 
de Periodontologia - Workshop Committee, desde 2008. 

Delegações nos 
Açores e Madeira
Novas
colaboradoras

A Ordem dos Médicos Dentistas procedeu 

ao reforço da sua equipa de colaboradores 

com a contratação de duas administrativas 

para as respetivas delegações nas Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira.

Ana Drumonde encontra-se responsável 

por prestar apoio administrativo, atendi-

mento telefónico e presencial no espaço 

físico da OMD nos Açores, na Ilha Tercei-

ra. Exerce funções em regime de tempo 

parcial, das 14h00 às 16h00, de segunda a 

sexta-feira.

Na Madeira procedeu-se à contratação de 

Tália Rodrigues, que possui o 12º ano de 

escolaridade e formação em secretariado 

de direção, contabilidade e fiscalidade. Ao 

longo do seu percurso profissional desem-

penhou funções de secretária de direção e 

de técnica de contabilidade. Na delegação 

do Funchal, o horário de atendimento de-

corre nos dias úteis, das 10h00 às 12h00 e 

das 13h00 às 19h00.

Os contactos das delegações estão 

disponíveis na página eletrónica da OMD.

Ana Drumonde

Tália Rodrigues
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Estudo traça radiografia da profissão

Diagnóstico aos profissionais de 
medicina dentária
O ESTUDO “DIAGNÓSTICO AOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA DENTÁRIA”, DA CONSULTORA INDEPENDENTE QSP, TEVE POR 
OBJETIVO CONHECER A REALIDADE DOS MÉDICOS DENTISTAS NO SEU TRABALHO DIÁRIO. AS CONCLUSÕES PERMITEM TRAÇAR 
O QUADRO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, NOMEADAMENTE AS MOTIVAÇÕES PROFISSIONAIS, AS HORAS DE TRABALHO, 
O NÚMERO DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ONDE EXERCEM E OUTROS ASPETOS COMO, POR EXEMPLO, AS COMODIDADES 
OFERECIDAS AOS UTENTES.

Com perto de 2 mil participantes, num universo de 10 mil médicos dentistas, o estudo “Diagnóstico aos profissionais de 
medicina dentária” tem validade estatística. 

As conclusões mostram que os primeiros efeitos da ligeira retoma da economia portuguesa começam a ter impacto nos 
consultórios e clínicas de medicina dentária. 
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O bastonário da OMD, Orlando Monteiro 
da Silva, explica que “esta subida de 
doentes tem de ser vista num contexto 
específico. A crise económica que o 
país enfrentou afetou profundamente 
a medicina dentária, que caiu para 
patamares de procura muito baixos. 
O crescimento que alguns médicos 
dentistas dizem sentir ocorreu no último 
ano. Partiu por isso de um nível muito 
baixo e, ainda assim, quase 53% dos 
consultórios e clínicas não registaram 
aumentos de procura. A recuperação 
faz-se lentamente e ainda vai demorar 
tempo até atingirmos os níveis de 
procura pré-crise”.

O principal fator de escolha e fidelização 
dos doentes é, na opinião dos médicos 
dentistas, a confiança, a recomendação 
de amigos e familiares, e a competência 
técnica e clínica do profissional. 

No relato de 39,2% dos inquiridos, o número de consultas manteve-se estável 
no último ano, tendo 14,1% referido uma diminuição de doentes. Ainda 
assim, há 46% de médicos dentistas que afirmam ter registado um aumento 
de doentes nos consultórios, sendo que em 75% destes casos houve um 
aumento superior a 11%.  

Entre os médicos dentistas que mencionam uma quebra de consultas, 
93% considera que o contexto socioeconómico do país dos últimos anos 
influenciou esta descida. Mais de 77% dos profissionais tomou medidas 
para reverter a situação, entre as quais, 35,9% procedeu à implementação 
de facilidades de pagamento e 30,4% ao ajustamento dos horários de 
atendimento.
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Os médicos dentistas abrangidos pelo estudo afirmam ainda 
que 77,4% dos utentes aceitam os procedimentos propostos e 
quando recusam, 93% fazem-no, maioritariamente, por questões 
financeiras.

60% dos doentes efetuam o pagamento integral da consulta no 
ato; 13% recorrem a um seguro de saúde e 11% a um subsistema 
de saúde. O cheque-dentista é utilizado por 7% dos doentes e 5% 
salda a consulta através de um plano de saúde. 

Em média, cada médico dentista realiza 40 consultas por semana 
e são os homens com idades entre os 31 e os 40 anos, a exercer há 
mais de dez anos, quem realiza mais consultas.  

Há, no entanto, 7% de médicos dentistas que 
responderam ao inquérito que têm menos de 10 
consultas por semana, e 9% que realizam mais de 
70 consultas por semana. 
64,3% dos médicos dentistas exerce a atividade 
em um - 37,3% - ou dois - 27% - consultórios ou 
clínicas, sendo de salientar que quase 62% dos 
médicos dentistas com mais de 51 anos têm a sua 
atividade num só consultório/ clínica.

Dos médicos dentistas que exercem em mais do que 
quatro consultórios ou clínicas, 70% dedicam-se, 
especificamente, a uma área da medicina dentária. 

Quanto aos típicos consultórios ou clínicas de 
medicina dentária, 57% têm um gabinete e 45% 
têm dois, e mesmo os médicos dentistas que 
exercem em mais de quatro consultórios referem 
que estes têm no máximo dois gabinetes. Cruzando 
os dados percebe-se que até nos consultórios mais 
pequenos exercem quase sempre pelo menos dois 
médicos dentistas.

Entre os que responderam ao estudo, 95% conta 
com limpeza regular diária no consultório ou 
clínica, 86% tem televisão na sala de espera, 81% 
disponibiliza informação sobre saúde oral e quase 
70% oferece internet sem fios.

Há 58% de médicos dentistas que se dedicam 
especialmente a uma área; 26% cirurgia oral, 25% 
implantologia e outros 25% a estética dentária. 
Quando os doentes necessitam de tratamentos 
específicos noutras áreas, 90,8% dos inquiridos 
referencia-os para outros colegas. 

Os três tratamentos clínicos realizados com 
maior frequência pelos médicos dentistas 
são o tratamento de cáries com 78,8%, as 
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Este inquérito vem mostrar uma outra perspetiva sobre a 
profissão: a do médico dentista. Até aqui, era conhecida 
a visão do utente sobre a medicina dentária, através do 
Barómetro de Saúde Oral, cuja última edição data de 
2015. Este ano, a Ordem dos Médicos Dentistas prepara-
-se para aferir novamente os hábitos, acesso, perceções e 
motivações da população portuguesa relacionados com a 
oferta de cuidados dentários. 

O “Diagnóstico aos profissionais de medicina dentária” é 
o primeiro estudo que apresenta a perspetiva do médico 
dentista sobre a sua profissão. A elevada participação 
dos médicos dentistas neste inquérito (à semelhança 
do que tem ocorrido nos restantes estudos) foi crucial 
e permite à OMD aprofundar o conhecimento sobre 
matérias que são importantes para a profissão. 

Para o desenvolvimento do inquérito foi constituído 
um grupo de trabalho específico, responsável pela 
interligação entre a equipa da QSP e o Conselho Diretivo 
da OMD. Este grupo foi constituído pelo bastonário 
da OMD e pelos colegas Gil Fernandes Alves, Laredo 
de Sousa, Patrícia Carolo Castro, Paulo Ribeiro de 
Melo e Ricardo Oliveira Pinto, pelo Departamento de 
Comunicação da OMD, Cristina Gonçalves, Carlos Duarte 
e Patrícia Tavares, e pela assessoria externa da Ordem, 
Carla Reis Costa e Fernando Rodrigues Pereira.

destartarizações com 52,7%, e os tratamentos 
endodônticos, com 41,4%.

De notar que 81% dos médicos dentistas referem 
dispor de todas as valências da saúde oral nos seus 
consultórios e clínicas e que apenas 43% trabalha 
no mesmo espaço com profissionais de outras 
especialidades médicas. 

Quando existe outra oferta médica, ela é 
essencialmente de medicina geral e familiar, em 56% 
dos casos, seguindo-se as análises clínicas, com 47% e a 
enfermagem, com 38%. Apenas em 13% dos consultórios 
ou clínicas de medicina dentária é possível encontrar 
oferta de serviços ligados à área de bem-estar.

Para 95,6% dos médicos dentistas dentistas a existência 
de consultórios em superfícies comerciais é considerada 
inapropriada, por não dar credibilidade à oferta de 
cuidados desta natureza; por outro lado, a grande 
maioria dos inquiridos neste estudo, isto é 92,3%, 
considera positiva a coabitação com outras áreas de 
saúde por serem atividades complementares.

Questionados sobre o que mais gostam na profissão 
de médicos dentistas, 43,7% refere o facto de estar a 
contribuir para melhorar a saúde da população. Em 
segundo lugar aparece a interação com os doentes, 
com 24% e em terceiro a autonomia e independência, 
com 15%.

As conclusões deste estudo evidenciam, contudo, que 
os médicos dentistas mais novos gostam da vertente 
resposta aos problemas da sociedade; enquanto 
médicos dentistas com idade mais elevadas valorizam 
a autonomia e independência que a profissão lhes 
atribui.

Publicação
(inclui edições online)

21 e 22 de dezembro de 2016
Nº de notícias

Imprensa nacional 6

Imprensa regional 2

Imprensa especializada 5

Televisão 7

Rádios nacionais 2

Rádios regionais 2

Portais de notícias 4

Total 28

O ESTUDO NA 
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DISTRIBUIÇÃO DE REFERÊNCIAS 
POR TIPO DE IMPRENSA:



No ano em que o Congresso da Ordem 

dos Médicos Dentistas celebrou a sua 25ª 

edição, os profissionais de medicina den-

tária e as empresas do setor aderiram mas-

sivamente ao evento que, além da excecio-

nal oferta científica a que já nos habituou, 

prestou homenagem a todos aqueles que 

contribuíram para a construção desta “es-

tória” de sucesso. 

Foram mais de 12 mil pessoas que marca-

ram presença neste encontro. De regresso 

à Exponor, em Matosinhos, o evento regis-

tou a participação de 3.686 congressistas 

que não quiseram perder as sessões dos 

106 conferencistas (76 nacionais e 30 inter-

nacionais). O aumento da oferta dos cur-

sos hands-on atraiu os médicos dentistas, 

tendo-se contabilizando 95 participantes, 

repartidos pelas formações práticas de re-

generação óssea, L-PRF e CAD/CAM. 

No rescaldo desta edição, Pedro Ferreira 

Trancoso, presidente da Comissão Organi-

zadora, explicou que “todo o programa, 

com destaque para o científico e para o 

conjunto de oradores nacionais e interna-

cionais, foi muito forte e, com o aumento 

da área de exposição da Expo-Dentária, 

conseguimos registar um crescimento do 

número de congressistas e de entradas na 

Expo-Dentária nos três dias”.

Ricardo Faria e Almeida, presidente da 

Comissão Científica, explicou que “o re-

sultado final se enquadrou nos objetivos e 

necessidades dos nossos colegas”. “Manti-

vemos a vocação generalista e procurámos 

debater os temas diretamente relacionados 

com a medicina dentária com aplicação à 

prática clínica. Tivemos o cuidado de incluir 

todas as áreas científicas para que cada 

profissional tivesse uma opção de escolha, 

de acordo com os seus próprios objetivos 

formativos”, considerou. Por outro lado, 

recordou que “cada congresso começa a 

ser preparado com dois a três anos de an-

tecedência. Só assim é possível ter nos três 

dias do evento os principais nomes da me-

dicina dentária nacional e internacional, 

bem como os temas que estão na vanguar-

da do conhecimento”.

ELOGIO À “NOSSA” HISTÓRIA 
Para assinalar uma data tão especial, a 

Comissão Organizadora preparou uma 

exposição que retratou o trabalho desen-

volvido pelos mentores da primeira edição, 

em 1992, no Fórum da Maia, e das equipas 

que assumiram o compromisso de elevar 

a fasquia nos anos seguintes. O objetivo? 

Homenagear os profissionais que contribuí-

ram para que o congresso se transformasse 

num marco dos eventos de medicina den-

tária em Portugal. 

A Expo25 foi o cenário de boas-vindas dos 

congressistas, que de olhar atento conhe-

ceram ou reviveram alguns dos momentos 

dos vários congressos, desde a timeline 

com as novidades e “estórias” marcantes 

de cada ano, até ao mapa dos conferencis-

XXV Congresso da OMD

25 edições de superação e êxito

tas internacionais, passando pela resenha 

de todos os talentos nacionais que deixa-

ram o seu contributo e pelos rostos visíveis 

de quem liderou equipas e não deixou cair 

o sonho. Esta exposição, explicou Pedro 

Ferreira Trancoso, contou “a história e as 

estórias do nosso congresso. É um registo 

que perdurará e que pretendemos que não 

seja estanque”. 

Destaque, também, para a realização de 

um jantar inédito que reuniu mais de 

1.000 participantes, entre Órgãos Sociais 

da OMD, conferencistas, congressistas, 

expositores, convidados e equipa da Or-

dem. Na Alfândega do Porto, assistiu-se 

ao reencontro de diferentes gerações, 

em que o convívio, a união da classe e 
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a boa disposição foram a tónica deste 

evento que antecedeu a “tradicional” 

festa do congresso. Para a Comissão 

Organizadora, “foi muito interessan-

te verificar que eventos destes unem as 

pessoas, pois permitem uma maior apro-

ximação entre todos”.

UMA PROFISSÃO EM MUDANÇA
Na sessão solene, a canção de Bob Dylan “Os 

tempos estão a mudar” deu o mote para o 

discurso do bastonário da OMD, que se ins-

pirou no refrão da música de 1963 que está 

“mais atual do que nunca”. Na prática, re-

velou, “todos os dias somos chamados a res-

ponder a desafios como o da procura cres-

cente de cuidados de saúde oral, do papel 

do médico dentista no futuro, das exigên-

cias regulatórias, da emergência de novos 

modelos de remuneração, entre outros”. 

Numa antecipação do “Diagnóstico aos pro-

fissionais de medicina dentária”, Orlando 

Monteiro da Silva anunciou algumas das 

conclusões do estudo, realizado pela consul-

tora QSP, que “reflete a imagem que os mé-

dicos dentistas têm sobre si mesmos e sobre 

a profissão”. Porém, lembrou que “há tem-

pos que mudam mais devagar [..], a questão 

da acessibilidade de grande parte da nossa 

população a cuidados básicos de saúde oral. 

A questão que a OMD elege como a grande 

questão; a que mais nos mobiliza”. 

Fernando Araújo, secretário de Estado Ad-

junto e da Saúde, presente na sessão solene, 

reconheceu falhas, especialmente na oferta 

de cuidados de saúde oral, “sobretudo para 

os cidadãos mais vulneráveis”. O governante 

enalteceu o Programa Nacional de Promo-

ção da Saúde Oral, no âmbito da Direção-

-Geral de Saúde, e mais recentemente o pro-

jeto cheque-dentista que “marcou um novo 

avanço na direção do acesso e diminuição 

das desigualdades entre os cidadãos e […] 

teve uma evolução que a todos nos orgulha 

e cuja reputação já almejou honras interna-

cionais”. Fernando Araújo classificou o pro-

jeto-piloto de inserção de médicos dentistas 

no SNS como uma mudança “pertinente e 

desafiante” e confessou que foi “graças à 

resiliência de uma equipa alargada, que in-

cluiu o Ministério da Saúde, a DGS, a ACSS, 

a SPMS, as ARS, os ACES e especialmente a 

OMD […] que iniciámos um novo capítulo na 

história do SNS”. 

A mesa de honra da sessão solene foi constituída por (da esquerda para a direita): 
Ricardo Faria e Almeida, presidente da Comissão Científica, Luís Filipe Correia, presidente 
do Conselho Deontológico e de Disciplina, João Caramês, presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral, Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, Fernando Araújo, 
secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Paulo Ribeiro de Melo, presidente do Conselho 
Geral, Ana Cristina Mano Azul, presidente do Conselho Fiscal e Pedro Ferreira Trancoso, 
presidente da Comissão Organizadora do XXV Congresso

Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde

Pedro Ferreira Trancoso, presidente da 
Comissão Organizadora do XXV Congresso

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD
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Palestrantes da sessão de regulação em medicina dentária. Da esquerda para a direita: Gilbert Bouteille, presidente da Ordre National 
des Chirurgiens Dentistes (França), Cédric Grolleau, jurista na Ordre National des Chirurgiens Dentistes (França), Marco Landi, presidente 
do Council of European Dentists (Itália), Paula Rebelo, jornalista da RTP que moderou a sessão, Orlando Monteiro da Silva, bastonário da 
Ordem dos Médicos Dentistas (Portugal), Gerhard Seeberger, presidente da Assembleia-Geral da FDI World Dental Federation (Alemanha), 
Óscar Castro Reino, presidente do Consejo General de Dentistas (Espanha), Andrew I Spielman, Associate Dean for Academic Affairs NYU 
(EUA) e Filipa Carvalho Marques, diretora do Departamento Jurídico da OMD (Portugal)

Dental Federation, Andrew I Spielman, Asso-

ciate Dean for Academic Affairs NYU, Cédric 

Grolleau, jurista na Ordre National des Chi-

rurgiens Dentistes e Filipa Carvalho Marques, 

diretora do Departamento Jurídico da OMD. 

O percurso da regulação da medicina den-

tária nos vários países europeus e nos EUA 

foi um dos principais temas abordados num 

braimstorming sobre a realidade de cada 

país, em particular sobre os desafios que se 

colocam aos médicos dentistas e ao exercício 

da profissão. Regulação, liberalização e glo-

balização foram alguns dos desafios aponta-

dos. 

Os participantes mostraram-se preocupados 

com a comercialização da saúde, em que os 

interesses económicos se sobrepõem à pro-

teção dos interesses dos utentes e da saúde 

pública, levando uma parte importante da 

população a recorrer ao médico dentista ape-

nas em caso de emergência. 

Os responsáveis partilharam ainda as suas 

preocupações com a propagação das consul-

tas low-cost, a falta de informação da popu-

lação e as políticas de saúde oral seguidas nos 

últimos anos. A sessão contou com uma au-

diência participativa, que trouxe à discussão 

a inserção no mercado de trabalho dos jo-

vens médicos dentistas, a sua mobilidade na 

União Europeia e o excesso de estudantes nas 

faculdades. Por outro lado, os convidados co-

mentaram os passos dados no reconhecimen-

to da saúde oral como parte da saúde geral 

e as medidas que poderiam ser adotadas no 

âmbito da sensibilização para a importância 

do profissional de saúde e respetiva distinção 

da sua atividade e do negócio. 

QUAL FUTURO PARA 
A MEDICINA DENTÁRIA?
“Pode a saúde ser vista como uma comum 

atividade económica?” A questão foi o ponto 

de partida para o debate sobre a regulação e 

a mobilidade dos profissionais no âmbito da 

União Europeia. 

Na sessão “Regulação de Medicina Dentária: 

Reconhecimento de Qualificações Profissio-

nais” participaram os principais dirigentes da 

profissão a nível mundial: Orlando Monteiro 

da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos 

Dentistas (Portugal), Gilbert Bouteille, pre-

sidente da Ordre National des Chirurgiens 

Dentistes (França), Óscar Castro Reino, presi-

dente do Consejo General Dentistas (Espan-

ha), Marco Landi, presidente do Council of 

European Dentists (CED), Gerhard Seeberger, 

presidente da Assembleia-Geral da FDI World 



CIÊNCIA E ARTES PREMIADAS 
Diz o dicionário que a medicina “é a arte 

ou ciência que tem como objetivo preve-

nir, curar ou atenuar as doenças e promo-

ver a saúde”. No XXV Congresso, como 

vem sendo habitual, a medicina dentária 

Celine Bouillet, diretora-geral da Pierre 

Fabre Dental Care, Hugo Costa, diretor 

de negócios da Pierre Fabre Portugal e 

os vencedores dos Prémios OMD/ Pierre 

Fabre: Ana Rita Fernandes e colaborado-

res na categoria póster de revisão; Joana 

Freitas e colaboradores na categoria 

de comunicação oral de revisão; Inês 

Argolinha e colaboradores na categoria 

póster de casos clínicos; Diana Macedo 

e colaboradores, na categoria de comu-

nicação oral de casos clínicos; Eugénio 

Pereira e colaboradores na categoria 

comunicação oral de vídeo; Ronaldo 

Célio Mariano e colaboradores, na cate-

goria de póster de investigação; e Paulo 

Palma e colaboradores, em comunicação 

oral de investigação.

O médico dentista João Meirinhos venceu o III Concurso de Fotografia, 
na categoria clínica, com a fotografia “Germencídio”

Já o III Concurso de Fotografia em Medicina 

Dentária distinguiu o lado artístico dos médi-

O prémio da categoria artística foi atribuído à médica dentista Ângela 
Rodrigues, pela foto “Como um dente na água”

foi distinguida, tanto enquanto arte, 

como ciência. É inegável a qualidade da 

investigação portuguesa. O interesse dos 

profissionais em atualizar e desenvolver 

os seus conhecimentos foi visível ao nível 

da participação em termos de apresen-

tações científicas. Este ano, foram sub-

metidas 16 comunicações orais, três delas 

em formato vídeo, e 146 pósteres. Os 161 

trabalhos apresentados demonstram, se-

gundo Pedro Ferreira Trancoso, o “vigor 

da medicina dentária nacional”. 

cos dentistas. E foram muitos os profissionais 

que apresentaram as suas imagens para ava-

liação dos nossos jurados, os congressistas: 31 

participantes concorreram com 74 fotografias. 
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MAIOR EXPO-DENTÁRIA
DE SEMPRE
O aumento da área de exposição foi uma 

das grandes novidades desta edição. Em re-

lação ao congresso de 2014, que também 

decorreu na Exponor, registou-se um acrés-

cimo de 1.900 m2. A maior feira de medici-

na dentária realizada em Portugal contou 

assim com 111 empresas expositoras, distri-

buídas por 413 stands. 

Pedro Ferreira Trancoso lembra que a es-

tratégia seguida permitiu “privilegiar a 

relação auditórios/ Expo-Dentária, com a 

circulação dos congressistas a ser feita qua-

se exclusivamente através da feira”. Esta al-

teração teve como propósito proporcionar 

uma nova dinâmica entre expositores, con-

gressistas e visitantes. O resultado não po-

dia ter sido melhor. Nos três dias do even-

to, a Expo-Dentária foi visitada por 12.404 

profissionais. 

O presidente da Comissão Organizadora 

recorda, ainda, o momento que animou 

a feira, o “flashmob que antecedeu a sua 

inauguração oficial e que, para além de tra-

zer cultura ao nosso evento, permitiu, por 

um lado, agradecer aos expositores e, por 

outro, contribuir para a formação artística 

de um grupo de jovens alunos de uma esco-

la de dança da cidade do Porto”.

ULTRA RUNNER NA MARATONA 
DO CONGRESSO
“O impossível torna-se possível”. Foi desta 

forma que o ultramaratonista Carlos Sá ini-

ciou a sua participação na sessão dos temas 

socioprofissionais, promovida pelo Conse-

lho dos Jovens Médicos Dentistas (CJMD). 

E porquê a escolha de um ultramaratonista 

para um encontro de medicina dentária? 

“Queríamos uma história que transmitisse 

a motivação e a resiliência necessária para 

ultrapassar o momento difícil que a medi-

cina dentária jovem atravessa”, explicou a 

coordenadora do CJMD, Mariana Barcelos 

Vaz. 

“A vida é uma ultramaratona a grande 

velocidade e numa profissão como está há 

uma constante superação pessoal, há que 

traçar metas e trabalhar arduamente”, con-

cluiu Carlos Sá. O atleta esteve acompanha-

do por Pedro Amorim, médico anestesista 

que o segue há anos, e deixou um teste-

munho impressionante sobre a motivação 

A lusofonia teve voz ativa no encontro 
da Associação Dentária Lusófona. 
Representantes de Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Moçambique e Portugal 
partilharam a realidade do seu país, no 
que toca a regulação, reconhecimento de 
diplomas, regras de abertura de clínicas e 
consultórios, entre outros temas.



para ultrapassar os desafios. 

O CJMD organizou ainda uma sessão sobre 

o ensino da medicina dentária na Europa. 

Corrado Paganelli, presidente da Association 

for Dental Education in Europe (ADEE), e 

Luka Banjšak, presidente da European Den-

tal Students’ Association apresentaram o 

Leader – Leading European Academic Den-

tal Education Research, um programa da 

ADEE, que assenta num sistema colaborativo 

de partilha de boas práticas e soluções inteli-

gentes entre as universidades europeias. 

Com a entrada em funcionamento da “Pres-

crição Eletrónica Médica”, do Ministério da 

Saúde, a Serviços Partilhados do Ministério 

da Saúde apresentou duas sessões de escla-

recimento sobre a utilização do programa. 

Num ano em que a agenda dos temas so-

cioprofissionais esteve bastante preenchida, 

houve ainda espaço para discutir responsa-

bilidade social, com uma sessão dedicada à 

apresentação de projetos de apoio social em 

medicina dentária.

No final do evento, Pedro Ferreira Trancoso 

realçou o “envolvimento e entrega” de to-

dos aqueles que ajudaram a erguer o con-

gresso, nomeadamente a Comissão Científi-

ca, e agradeceu aos membros da Comissão 

Organizadora por terem “partilhado” a sua 

visão deste evento e o terem apoiado “ao 

longo deste último ano de trabalho inten-

so”. Orlando Monteiro da Silva notou que a 

XXV edição retratou “uma estória de suces-

so. De progressão. De superação. De alegria. 

De qualidade. De envolvimento da profissão 

e dos médicos dentistas. De trabalho em 

equipa. Das várias equipas da OMD”. 

3 686 Total congressistas

161
Nº de apresentações 
científicas

95 Cursos hands-on

74
Fotografias 
apresentadas no III 
Concurso de Fotografia

12 404
Nº de entradas na    
Expo-Dentária

111
Empresas presentes na 
Expo-Dentária

+ 1900 m2 De área de exposição na 
Expo-Dentária

O CONGRESSO EM NÚMEROS
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WALTER DEVOTO,

RESTAURAÇÃO ESTÉTICA CONSERVADORA
A audiência é fantástica, as pessoas são entusiastas e curiosas. E isso é algo que gosto, 

pois penso que precisamos da paixão, mas também da energia para, no futuro, tornar 

a nossa profissão ainda mais importante e melhor para os pacientes. Estou verdadeira-

mente estupefacto, positivamente surpreendido.

VOX POP

MARCO MELETI, 

MEDICINA ORAL/ CIRURGIA ORAL
Fiquei muito surpreendido por ver tantos 

jovens entre a audiência. Isso significa 

que o interesse na área da medicina oral 

e da cirurgia oral, especialmente no tra-

tamento a laser, está a crescer. Penso que 

o congresso é um sucesso fantástico, pois 

consegue reunir mais de 3 mil pessoas 

nesta área.

PAULO KANO,

PRÓTESE FIXA
É um prazer imenso estar neste encontro. 

É a primeira vez que venho a Portugal e 

fiquei bastante encantado com o tama-

nho do evento. Sinto-me muito honrado 

por participar neste evento enorme, que 

é um dos maiores que vejo no mundo in-

teiro. 

WALDEMAR POLIDO,

IMPLANTOLOGIA
A primeira e única vez que estive cá foi em 

2004. Noto um crescimento enorme. Fiquei 

surpreendido com a organização do congres-

so, porque é difícil organizar um evento desta 

envergadura, a estrutura é muito boa e a ex-

posição comercial é enorme. A audiência pa-

receu-me uma plateia muito jovem e bastante 

interessada nas soluções de implantologia. 

NELSON PINTO, 

REGENERAÇÃO ÓSSEA
É a primeira vez que estou neste congres-

so e pensava que teria uma audiência 

mais velha. É surpreendente para mim 

ver que estão tantos jovens, o que é bom. 

Assim que cheguei, a primeira coisa que 

me deixou surpreendido foi ver tantas 

pessoas, tantas sessões a decorrer em si-

multâneo, uma enorme exposição e bas-

tante atualizada. 

DOMINGO MARTÍN,

ORTODONTIA
Estou impressionado, pois não esperava ver 

tantas pessoas. É um congresso que tem 

muito êxito e percebo a razão. Porque é 

um congresso que oferece de tudo. Tem 

conferências de todas as áreas da medicina 

dentária. A zona comercial é impressionan-

te e permite conhecer o que se está a pas-

sar na profissão. Vir a um congresso desta 

magnitude permite-nos estar atualizados.

EVA BERROETA,

PRÓTESE FIXA
É a primeira vez que estou no Congresso da 

OMD e tanto a Comissão Científica, como a Or-

ganizadora trataram-me muito bem. Fui pre-

sidente do congresso da SEPES (Sociedad Es-

pañola de Prótesis Estomatológica y Estética), 

em Bilbau, e sei como é difícil organizar um 

evento. Estou impressionada ao ver mais de 

3000 profissionais aqui presentes, e também a 

grande participação das casas comerciais.   
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MITSUHIRO TSUKIBOSHI,

ENDODONTIA
Para os japoneses, a hospitalidade signi-

fica que, quando convidam as pessoas, as 

tratam como reis e rainhas e os portugue-

ses também me trataram como um rei. São 

muito simpáticos. Não estava à espera de 

encontrar um congresso desta dimensão. É 

um dos maiores na Europa. Sinto-me hon-

rado e satisfeito por estar aqui. 

NICOLA WEST, 

DENTISTERIA
É a primeira vez que estou no Porto e 

estou a adorar. São todos muito hospita-

leiros e está a ser muito agradável. Estou 

bastante impressionada com o número de 

participantes neste encontro, bem como 

com o número de jovens mulheres. É fan-

tástico! Estou muito satisfeita e surpreen-

dida. A audiência é extraordinária.

DINO CALZAVARA, 

PERIODONTOLOGIA
Fiquei impressionado com a quantidade 

de pessoas que vieram a este congresso 

e com o nível científico. Pelo número de 

conferências, que abrangem os distintos 

campos da medicina dentária, como a 

estética, a medicina oral, a periodontolo-

gia, parece-me que o congresso tem um 

programa muito completo.

JOSEPH CHOUKROUN,

REGENERAÇÃO ÓSSEA
O balanço é uma grande surpresa. Es-

tou totalmente impressionado com a 

dimensão deste congresso. É tudo mui-

to novo para mim, pois faço bastantes 

conferências, todas as semanas, mas não 

encontro com tanta frequência este tipo 

de interesse. E isso significa que os portu-

gueses são fascinados pela ciência. 

NIGEL PITTS, 

CARIOLOGIA E MEDICINA 
DENTÁRIA PREVENTIVA
Estou impressionado com a dimensão do 

congresso, com tantos participantes e 

com a diversidade do programa científico 

e da feira comercial. A minha audiência 

é mista, existem alguns jovens que obvia-

mente estão muito interessados nas cáries 

dentárias, mas também muitos profissio-

nais seniores. É bom ver essa diversidade. 

FEDERICO FERRARIS,

ESTÉTICA – RESINAS COMPOSTAS
A audiência é muito presente, interage e, 

no corredor, continua a fazer-me questões 

sobre os conteúdos da minha conferência. 

É um ótimo feedback. Quando vi toda a 

área de exposição fiquei realmente sur-

preendido e a parte social é fantástica. Foi 

muito agradável ter um momento social 

com novos e antigos colegas. O congresso 

é absolutamente excecional. 
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Como é de conhecimento geral, o paga-

mento de quotização a título de inscrição 

ativa constitui um dever legal estatutário.

A Ordem dos Médicos Dentistas dá nota 

de um conjunto de procedimentos ao lon-

go do tempo implementados, no sentido 

de modernizar, agilizar e simplificar as di-

versas formas de regularização e do cum-

primento deste dever.

O valor da quota, 15 euros mensais, man-

tém-se desde a criação da organização da 

profissão por organização pública profis-

sional, em 1991.

A informação constante do comunicado 

enviado por correio eletrónico a todos os 

associados, no passado dia 5 de janeiro, 

decorre da adaptação da organização da 

profissão aos novos Estatutos aprovados 

pela Lei n.º 124/15, de 2 de setembro.

Estes procedimentos são transversais a to-

das as ordens profissionais, constituindo 

um dever de gestão pública que por estas 

tem de ser exercido ao abrigo da Lei n.º 

2/2013, de 10 de janeiro, sustentado igual-

mente nos respetivos estatutos de cada 

reguladora.

Fazemos notar que a larga maioria dos 

médicos dentistas cumpre com esta obri-

gação de pagamento de quotização, o que 

não faz prescindir nem tão pouco afasta a 

relevância de reenviar a informação estru-

turada a toda a classe.

Regime de pagamento

Quotas em atraso
1. Quando considero que tenho 

quotas em atraso?

No último dia de cada trimestre.

2. Sou avisado do vencimento pela 

OMD?

Sim. A OMD procede ao envio de 

uma carta/aviso com cerca de 40 dias 

de antecedência sobre a data de ven-

cimento.

Esta carta faz-se acompanhar das 

referências para agilização do paga-

mento via Multibanco.

Estas referências e os montantes em 

dívida encontram-se disponíveis a 

partir do início de cada trimestre na 

área de membro na página eletróni-

ca da OMD.

3. Como posso saber qual o valor em 

dívida?

Aceda à sua área de membro no site 

da OMD (www.omd.pt/conta). Con-

sulte o separador “Faturação” e o 

valor em dívida, bem como o extrato 

de conta. Aqui encontra a referência 

para pagamento Multibanco, quer a 

situação de débito direto ativo com 

correspondente IBAN/NIB. Os custos 

destas funcionalidades é integral-

mente suportado pela OMD.

4. Como posso proceder ao 

pagamento das quotas?

Preferencialmente, ative a opção de 

pagamento por débito direto junto 

da OMD. Descarregue o formulário 

de adesão. Depois de devidamente 

preenchido e assinado pelo titular de 

conta, deve enviar o mesmo por co-

rreio postal para a sede da OMD, para 

que possa aderir ao débito direto. De-

verá seguir o mesmo procedimento se 

desejar alterar o seu IBAN/NIB.

Em alternativa, utilize as referências 

Multibanco disponíveis para todos os 

associados. Aceda a estas na sua área 

de membro do site da OMD.

É possível ainda realizar o pagamen-

to por todos os meios legalmente 

admissíveis: numerário, cheque ou 

transferência bancária (mediante 

comprovativo).

5. Serei notificado da reação 

disciplinar caso haja lugar à mesma?

Consulte o comunicado “Novo regime 

de pagamento de quotas em atraso”, 

página eletrónica da OMD em http://

www.omd.pt/noticias/2017/01/

quotas-pagamento-regras. Todo o 

associado será notificado previamen-

te à instauração do processo cautelar 

no âmbito do qual é dada a oportuni-

dade de pagamento voluntário.

6. Entre a data de pagamento e a 

atualização da informação sobre a 

minha conta corrente qual a duração 

do hiato temporal?

Tão breve quanto possível a infor-

mação será atualizada e receberá um 

e-mail automático de notificação so-

bre o pagamento efetuado.
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A Ordem dos Médicos Dentistas reuniu com 

o presidente do Governo Regional da Ma-

deira, Miguel Albuquerque, em novembro 

do ano passado.

A comitiva da OMD, liderada pelo basto-

nário, Orlando Monteiro da Silva e pelo 

representante da Região Autónoma da 

Madeira no Conselho Diretivo da Ordem, 

Gil Fernandes Alves, deslocou-se à sede do 

Governo Regional, no Funchal, para apre-

sentar cumprimentos e trocar impressões 

sobre a saúde oral na região.

Durante o encontro, o bastonário da OMD 

teve a oportunidade de conhecer as várias 

frentes de atuação do Governo Regional 

Programa Regional de Saúde Oral em destaque 

OMD reuniu com o presidente 
do Governo Regional da Madeira

na prestação de cuidados de saúde oral às 

populações e que não têm paralelo no con-

tinente. “Tive a possibilidade de referenciar 

a abordagem na região a vários níveis, no-

meadamente a convenção existente entre 

os médicos dentistas, o Governo Regional 

e a ADSE para disponibilizar cuidados de 

saúde oral aos utentes”, explicou Orlando 

Monteiro da Silva.

“Realcei, de igual forma, a presença dos 

médicos dentistas nos centros de saúde da 

região e no Hospital Dr. Nélio Mendonça, 

no Funchal, o que representa uma mais-va-

lia para a população. De salientar ainda a 

retoma, embora em moldes diferentes, do 

programa regional “Madeira a Sorrir’”, 

acrescentou.

O Programa Regional de Saúde Oral, “Ma-

deira a Sorrir”, foi um dos temas em des-

taque neste encontro, uma vez que foi 

relançado em outubro de 2016 e, numa 

primeira fase, vai percorrer as escolas do 1º 

ciclo com ensino pré-escolar.

O novo modelo será implementado nos 

próximos quatro anos e aposta na estraté-

gia de prevenção e realização de rastreios 

junto da população escolar, abrangendo as 

creches, infantários e escolas do 1º ciclo.

As ações serão desenvolvidas por equipas 

de médicos dentistas e higienistas orais do 

Da esquerda para a direita, Gil Fernandes Alves, representante da Região Autónoma da Madeira no Conselho Diretivo da 

Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, e Miguel Albuquerque, 

presidente do Governo Regional da Madeira
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NOVO SECRETÁRIO 
REGIONAL DA SAÚDE DA 
MADEIRA
O médico-cirurgião Pedro Ramos 

substitui João Faria Nunes na 

Secretaria Regional da Saúde. 

O diretor clínico do SESARAM 

(Serviço Regional de Saúde) é 

o novo titular da pasta, numa 

remodelação do Governo que 

abrange outras áreas. O atual 

coordenador do capítulo de 

trauma da Sociedade Portuguesa 

de Cirurgia é assistente convidado 

na Universidade da Madeira, 

desde 2004. Pedro Miguel Câmara 

Ramos foi responsável pelo serviço 

de urgências do Hospital Dr. Nélio 

Mendonça. É diretor do Centro 

de Simulação Clínica da Madeira, 

com competências em Medicina 

de Emergência e Vice-Chair da 

Military and Disaster Section da 

Sociedade Europeia de Trauma e 

Emergência Cirúrgica.

serviço de Saúde Oral do SESARAM, EPE. 

Por outro lado, o programa pretende re-

forçar o acesso aos tratamentos dentários, 

via centros de saúde.

O representante da Região Autónoma da 

Madeira no Conselho Diretivo da OMD 

saudou a retoma desta iniciativa, pois con-

sidera que “vai permitir que não se perca o 

trabalho feito nas escolas da toda a região 

nos últimos anos”. “É uma medida que 

irá dar continuidade ao trabalho anterior 

e tem um papel importante na promoção 

da saúde oral, pois vai contribuir para a 

criação de conhecimento e implementação 

de hábitos preventivos”, esclareceu Gil Fer-

nandes Alves.

O responsável referiu, ainda, que foi propos-

to a Miguel Albuquerque que o programa 

de promoção de saúde oral da região inclua 

formação complementar nesta área para as 

equipas que prestam cuidados domiciliários 

à população idosa. “O senhor presidente do 

Governo Regional da Madeira considerou 

este assunto de alta importância. Atualmen-

te os profissionais que prestam este tipo de 

cuidados não estão dotados para ajudar 

os idosos na execução da sua higiene oral. 

Consideramos que faz todo o sentido dotar/

capacitar estas equipas com formação com-

plementar para cuidados na área da saúde 

oral”, indicou, acrescentando que a medida 

será proposta para inclusão no Programa 

Regional de Saúde Oral.

O Programa Regional de Saúde Oral, 
“Madeira a Sorrir”, foi um dos temas em 
destaque neste encontro, uma vez que foi 
relançado em outubro de 2016
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As regras de prescrição e dispensa de 

medicamentos entraram em vigor a 1 de 

setembro do ano passado e a Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, EPE 

(SPMS), com o apoio da OMD, promoveu 

uma série de ações informativas sobre o 

programa “Prescrição Eletrónica Médica” 

(PEM). 

As sessões de esclarecimento destinaram-

-se a dar a conhecer todas as funcionali-

dades introduzidas nesta versão da apli-

cação PEM e responder às várias dúvidas 

colocadas pelos médicos dentistas. De 31 

de outubro a 17 de novembro de 2016 

realizaram-se sessões no XXV Congresso 

da OMD (que decorreu na Exponor, em 

Matosinhos), no Porto, em Lisboa, em 

Coimbra e no Funchal. Foram muitos os 

profissionais que participaram nestes 

eventos, nos quais receberam formação 

mais detalhada sobre o programa de 

emissão de receitas desmaterializadas. 

Prescrição Eletrónica Médica

SPMS e OMD organizam sessões 
de esclarecimento sobre prescrição eletrónica

O Porto recebeu a sessão de esclarecimento a 31 de outubro de 2016

A 4 de novembro do ano passado decorreu a sessão de esclarecimento em Lisboa
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Recorde-se que as novas regras são apli-

cáveis a médicos dentistas que prescre-

vam eletronicamente e não aos que se 

enquadram nas exceções que possibilitam 

a prescrição por via manual. Os pequenos 

prescritores (emitem menos de 40 recei-

tas/mês) continuam a poder optar pela 

respetiva situação de exceção que lhes 

permite emitir receitas manuais. 

Para solicitar o acesso à plataforma, em 

ambiente privado, a SPMS disponibiliza 

na sua página eletrónica o formulário 

de registo para os associados da OMD, 

bem como uma série de documentação 

de apoio, que está igualmente disponí-

vel na nossa plataforma, em http://www.

omd.pt/medicamento/prescricao/pem/

apresentacao. Após receberem a valida-

ção do registo como utilizadores da PEM, 

por parte da SPMS, os prescritores que 

desejem utilizar a aplicação deverão ve-

rificar se o posto de trabalho se encontra 

de acordo com os requisitos elencados 

no documento Guia para a Utilização do 

PEM   http://www.omd.pt/medicamento/

prescricao/docs/guia-utilizacao-pem.pdf.

TOME NOTA:

• Solicite o acesso à PEM em spms.min-saude.pt/product/pem/.

• A SPMS disponibiliza um serviço de apoio técnico à aplicação PEM 24 horas/dia, 7 dias/semana através do seu Centro de Suporte, 

podendo o utilizador contactar através do e-mail servicedesk@spms.min-saude.pt ou do telefone 220129818.

No dia 17 de novembro de 2016 foi a vez do Funchal acolher esta sessão

Coimbra recebeu a sessão de esclarecimento a 15 de novembro de 2016

No XXV Congresso da OMD realizaram-se duas sessões de esclarecimento, a 10 de 

novembro de 2016
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Em pleno século XXI, com todo o 
desenvolvimento conquistado e com todos 
os avanços baseados na evidência científica, a 
doença cárie continua a ser um problema de 
saúde pública. 

Por ser uma doença multifatorial que se 
manifesta ao longo de toda a vida, o seu 
controlo depende de uma rotina diária de 
saúde oral e também de fatores que estão fora 
da prática convencional da medicina dentária.

A Federação Dentária Internacional estima que 
a cárie dentária afete 60 a 90% das crianças 
em idade escolar e a maioria dos adultos. No 
seu relatório “Visão 2020 - uma reflexão sobre 
o futuro da saúde oral”, discute um novo 
modelo com prioridade na resposta à crescente 
procura de cuidados, alargando o papel dos 
profissionais de saúde oral e construindo um 
modelo educacional responsivo.

A Alliance for a Cavity-free Future, criada 
em 2010 com o objetivo de promover o 
tratamento não invasivo e a prevenção da 
cárie dentária a nível mundial, concluiu 
que a formação e motivação dos médicos 
dentistas são fundamentais para aumentar a 
prática preventiva na atenção clínica, a fim de 
melhorar o autocuidado dos pacientes.

Na área da saúde são cada vez mais 
frequentes as campanhas de informação 
e consciencialização para a adoção de 
comportamentos e hábitos que promovam 

uma melhor qualidade de vida. Campanhas 
para melhor alimentação e controlo da 
obesidade, para mais exercício físico, contra o 
consumo do tabaco e do álcool, são exemplos 
claros de uma aposta na comunicação para 
educar para a saúde.

Em Portugal, sendo o exercício profissional 
essencialmente em clínica privada, a prevenção 
e a informação para a promoção da saúde 
estão muito dependentes da atitude do 
médico dentista. Nesse sentido, a atualização 
dos currículos universitários, valorizando a 
cariologia e a saúde pública, deve ser uma 
meta constante.

Assim como a conquista de políticas e leis que 
regulem o uso industrial e a venda do açúcar, 
a informação no rótulo dos alimentos e as 
refeições nas escolas. E, ainda, políticas sociais 
de atenção à saúde valorizando a prevenção, a 
informação e a promoção de saúde oral.

As escolas, que desde a infância formam o 
novo cidadão, também deveriam ter um 
papel mais ativo na conquista da saúde oral. 
A educação para a saúde deveria incluir mais 
informação para os alunos e seus pais, uma 
dieta equilibrada com redução no consumo de 
açúcar e higiene oral.

Cuidados de higiene, hábitos saudáveis e 
informação sobre saúde previnem doenças e 
mortes em todo o mundo. 

Por isso, promover a rotina diária de saúde 
oral com uma dieta equilibrada e redução 
no consumo do açúcar, o hábito de escovar 
os dentes duas vezes ao dia com dentífrico 
fluoretado e o uso do fio dentário, estimula 
novos comportamentos e a adoção de 
hábitos saudáveis para uma vida com melhor 
qualidade. Ainda mais quando, em Portugal, 
dados recentes apontam para o consumo anual 
por habitante de uma escova de dentes. 
 
  Cassiano Scapini

Médico dentista
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ARTIGO DE REVISÃO

INTRODUÇÃO

A doença periodontal constitui provavelmente a doença infeciosa mais comum a nível 
mundial. A gengivite está presente na grande maioria dos adultos por todo o mundo, 
mas mais frequentemente nos países em desenvolvimento. A periodontite moderada 
afeta cerca de 30% da população Norte-Americana e a periodontite avançada 
aproximadamente 10%. Bolsas profundas afetam entre 2 a 18% dos adultos nos países 
ocidentais e ainda uma maior prevalência dos países em desenvolvimento (Slots, 2003).

Os fatores de risco associados com o desenvolvimento da doença periodontal incluem 
fatores locais, sistémicos e genéticos. Apesar de algumas bactérias serem atualmente 
associadas à periodontite (Genco, 1996), a simples colonização do nicho subgengival 
por estes microrganismos não é suficiente para a doença se manifestar (Page and 
Kornman, 1997). A doença periodontal evolui de um estadio de gengivite para 
periodontite. A primeira é considerada um processo inflamatório local sem perda 
de tecido de suporte, representando uma fase estável da resposta do hospedeiro 
à infeção. A segunda caracteriza-se por um processo inflamatório sistémico com 
perda de tecido conetivo e osso alveolar, influenciado por exposições ambientais 
prejudiciais e predisposição genética específica, que são considerados determinantes de 
suscetibilidade importantes (Lindhe J, 2008; Borrell and Papapanou, 2005). Entre estes 
determinantes incluem-se a má higiene oral, o tabagismo, condições sistémicas como a 
diabetes mellitus, osteoporose, artrite reumatóide e com menos evidência a obesidade 
e o stresse (Borrell and Papapanou, 2005).

As doenças cerebrovasculares estão entre as causas mais frequentes de morte e 
incapacidade nos países industrializados, sendo que, em Portugal, é mesmo a principal 
causa de morte nos dias de hoje. 

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma doença aguda caraterizada pela perda de 
função causada por isquemia cerebral. O processo patológico que leva à isquemia 
cerebral tem duas causas muito frequentes. A primeira causa é o bloqueio do lúmen 
vascular devido a um processo aterosclerótico, trombo ou êmbolo. Nos pequenos 
vasos intracerebrais, o processo aterosclerótico, expressa-se desde placas de colesterol 
até lesões ateroscleróticas complexas, podendo causar estenose progressiva do lúmen 
vascular ou precipitar a formação de pequenos trombos (Arboix, 2015). Este primeiro 
mecanismo é classificado com AVC isquémico e representa até 87% de todos os AVC 
(Deb et al., 2010). A segunda causa é a contusão de tecidos cerebrais por um ou vários 
hematomas, descritos como AVC hemorrágico.

Os fatores de risco mais frequentes para AVC são a idade avançada, a hipertensão 
arterial, a fibrilação auricular e outras arritmias cardíacas, a doença coronária, a 
diabetes mellitus, a dislipidemia, a obesidade e falta de atividade física regular e as 
infeções crónicas (Arboix, 2015).

O papel destes fatores de risco clássicos e a sua interação com mecanismos celulares 
e não celulares no lento processo de desenvolvimento da placa ateromatosa está já 
claramente estabelecido, com evidência inequívoca que a intervenção nestes fatores 
de risco pode impedir ou prevenir o processo aterosclerótico e as suas manifestações 
clínicas. Para além dos fatores associados com a progressão a longo prazo da 
aterosclerose, incluindo a inflamação crónica, há também fatores que aumentam 

Margarida Marques1, Tiago Araújo1, José 
Júlio Pacheco2, Cristina Trigo Cabral3

1  Médica Dentista, Aluna do Mestrado em 
Reabilitação Oral do Instituto Universitário 
de Ciências da Saúde 

2  Docente do Instituto Universitário de 
Ciências da Saúde 

3  Médica Dentista, Docente do Instituto 
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este processo de forma mais aguda, 
incluindo a inflamação aumentada e a 
cascata da hemóstase ou trombose. Estes 
fatores podem levar à rutura ou trombose 
da placa, resultando na oclusão do vaso e 
catástrofes clínicas agudas como o AVC.
As infeções crónicas orais, como a doença 
periodontal, são atualmente consideradas 
potenciais fontes de infeção com 
repercussão sistémica. A cavidade oral e 
a orofaringe têm sido descritas como um 
“sistema da boca aberta” para bactérias e 
outros organismos se fixarem à superfície 
dos tecidos moles, dentes, restaurações 
ou próteses dentárias (Quirynen et al., 
2001).

A “teoria da infeção local”, publicada 
em 1891, sugere que microrganismos ou 
metabolitos por eles produzidos podem 
entrar em circulação e afetar localmente 
ou remotamente outras partes do corpo, 
mas durante anos não lhe foi dada grande 
importância (Slavkin, 1999).

Esta foi novamente recordada com 
a identificação e caraterização dos 
patogéneos periodontais, bem como a 
elucidação do potencial mecanismo de 
ação sistémica dos produtos produzidos 
por bactérias da mucosa oral e das citocinas 
inflamatórias.

Vários estudos têm dado crédito ao 
conceito da doença periodontal como 
fator de risco isolado para doença 
cardiovascular, doença cerebrovascular e 
patologias respiratórias, assim como, para 
recém-nascidos de baixo peso (Beck et al.; 
1996, Mattila et al.;1989, Rehman, 2004, 
Paquette et al.; 1999, Ryden et al., 2016).

Existem fatores associados quer com o 
AVC quer com a doença periodontal 
entre os quais a idade avançada, o género 
masculino, a diabetes mellitus e o excesso 
de peso ou obesidade (Nunn, 2003; Hujoel, 
2000; Peacock and Carson, 1995).

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo foi reunir a mais 
recente evidência científica relativamente 
à associação entre a doença periodontal e 
a doença cerebrovascular. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão da literatura até 
Setembro de 2016 usando a ferramenta 
MEDLINE. Foram identificadas publicações 
que avaliaram a relação entre doença 
periodontal, doença cerebrovascular 
e aterosclerose, excluindo artigos não 
escritos em inglês ou português. A 
pesquisa incluiu ensaios clínicos, revisões 
sistemáticas e meta-análises. Os artigos 
pesquisados foram selecionados segundo 
o desenho de estudo, relevância e 
qualidade.

ASSOCIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 
ENTRE DOENÇA PERIODONTAL 
E AVC

Vários estudos avaliaram a relação entre 
doença periodontal e acidente vascular 
cerebral isquémico. No entanto, na maior 
parte das vezes os parâmetros avaliados 
são diferentes entre os vários estudos, 
quer em relação à doença periodontal, 
quer em relação ao AVC. 
Em 1998, Loesche e seus colaboradores 
publicaram um estudo caso controlo 
com 401 participantes com mais de 
60 anos, onde avaliaram a relação da 
periodontite com eventos vasculares 
cerebrais. Encontraram um risco de 
cerca de 3,29 (1,33-8,16) de desenvolver 
AVC nos doentes com 1-14 dentes 
comparativamente com os doentes com 
15-28 dentes, mas não encontraram 
diferenças estatisticamente significativas 
quando avaliaram os doentes 
relativamente à profundidade da bolsa 
(Loesche et al., 1998).
O estudo de Beck e seus colaboradores 
comparou homens com qualquer tipo de 
AVC com homens que não desenvolveram 
AVC, encontrando uma associação 
significativa entre a doença periodontal e 
AVC, com um risco relativo de 2,80 (Beck 
et al., 1996).
Dos vários estudos coorte existentes os 
resultados são contraditórios. A Tabela 1 
resume os resultados dos estudos. 
De entre os 10 estudos, quatro 
apresentam resultados estatisticamente 
significativos em relação à relação da 
perda de peças dentárias e AVC (Choe et 
al., 2009; You et al., 2009, Abnet, 2005; 
Joshipura et al., 2003), dois apresenta 

uma análise de subgrupo com resultados 
estatisticamente significativos em 
relação à periodontite e risco de AVC 
isquémico (Joshipura et al., 2003; Wu et 
al., 2000), sendo que os restantes cinco 
não atingiram resultados estatisticamente 
significativos (Holmlund et al., 2010; 
Syrjälä et al., 2009; Tu et al., 2007, Howell 
et al.; 2001, Morrison et al.; 1999). 
Os estudos foram publicados entre 
1999 e 2010, envolviam desde 392 a 
867.256 participantes. Sete dos estudos 
avaliaram a perda de peças dentárias, 
enquanto cinco avaliaram a periodontite, 
dois fizeram distinção entre gengivite 
e periodontite e um avaliou gengivite, 
periodontite e edentulismo. A duração 
dos estudos foi entre 12 a 57 anos. A 
maior parte dos estudos fez análises para 
várias variáveis, mas apenas um fez para 
todos os principais fatores de risco.

ETOPATOGENIA DA 
ATEROESCLEROSE: O PAPEL DA 
DOENÇA PERIODONTAL

A fisiopatogenia e os fatores de risco para 
o processo aterosclerótico e estreitamento 
dos vasos é muito similar quer na doença 
cerebrovascular quer na doença coronária 
que causa enfartes do miocárdio (Yoo et 
al., 2012).
Vários fatores predispõem para a 
aterosclerose carotídea: idade avançada 
(Madhuri et al., 2010; Schneer et al., 
2013), género masculino, hipertensão 
arterial, níveis elevados de lipoproteína 
de baixa densidade (LDL) (Shah et al., 
2012), hábitos tabágicos (Giudice et al., 
2012), diabetes mellitus (Reunanen, 
1983; Tousoulis et al., 2008) e alcoolismo 
(Lindsberg and Grau, 2003).
Os dados também sugerem que infeções 
crónicas possam contribuir para a 
patogénese da aterosclerose (Albandar et 
al., 1999).
A periodontite é o resultado de uma 
interação complexa entre a infeção 
bacteriana crónica e a resposta 
inflamatória do hospedeiro, o que leva 
à destruição irreversível dos tecidos que 
suportam os dentes e subsequente perda 
dentária (Lafon et al., 2014; Kinane, 2001; 
Schenkein and Loos, 2013). 
Ligações entre periodontite e 
aterosclerose poderão ter como base 
mecanismos inflamatórios, locais ou 
sistémicos, iniciados por bactérias 
associadas às lesões periodontais, que, de 
seguida, influenciam o início ou aumento 
da lesão aterosclerótica. Tais lesões podem 
ser iniciadas por estímulos inflamatórios, 
incluindo as citocinas inflamatórias locais 
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e sistémicas e agentes quimiotácicos que 
causam alterações no endotélio tais como 
regulação positiva de moléculas de adesão 
(Cybulsky and Jongstra-Bilen, 2010).
Estas alterações promovem a interação 
com os leucócitos, tais como monócitos, 
que promovem a migração de leucócitos 
para a camada íntima da artéria. Placas 
lipídicas, compostas por LDL no interior 
de macrófagos e células dendríticas na 
camada íntima, pode iniciar e propagar 
esta resposta inflamatória.
Adicionalmente, o aumento da atividade 
endotelial conduz à libertação de citocinas 
quimiotácicas, tais como a proteína 
quimiotácica de monócitos - 1 (MCP1), que 
atraem mais monócitos e outras células 
que podem transportar bactérias para a 
lesão (Kohm et al., 2003).
Outro mecanismo possível de relação 
entre infeção periodontal e aterosclerose 
é a mimetização molecular. Pensa-se que 
este mecanismo ocorre quando sequências 
semelhantes entre peptídeos endógenos 
e exógenos produzem ativação cruzada 
de células T ou B auto reativas que podem 

levar à autoimunidade (Seymour et al., 
2007). 
Anticorpos com reatividade cruzada 
para lipopolissacarídeos bacterianos 
periodontais e proteínas de choque 
térmico foram identificadas (Metzler et 
al., 1997).
A expressão de proteínas de proteção de 
choque térmico do hospedeiro (HSPs) nas 
células endoteliais, tais como a HSP60, 
pode ser induzidas por uma variedade de 
fatores, incluindo citocinas. Os anticorpos 
contra a HSP60 tem sido associados com 
maior morbilidade e mortalidade na 
arteriosclerose (Seymour et al., 2007). 
Os defensores desta teoria sugerem que 
o dano endotelial pode ser agravado por 
uma resposta imune às HSPs bacterianas, 
como a chaperona molecular GroEL, 
presente na P. gingivalis entre outras 
bactérias periodontais (Tabeta et al., 
2000).
Anticorpos do hospedeiro dirigidos contra 
a P. gingivalis GroEL têm reatividade 
cruzada com a HSP60 em células 
endoteliais (Ford et al., 2005).
Além disso, reação cruzada entre as 
células T foram encontradas no tecido 
periodontal, no sangue periférico e lesões 
ateroscleróticas (Nakashima et al., 1994).
Estudos experimentais em animais 
corroboram a hipótese de que a reação 
cruzada da resposta imune às HSPs 
bacterianas, tem um papel na aceleração 
da aterosclerose (Lockhart et al., 2009).
Outros autores defendem que as 
bactérias colonizadoras da cavidade 
oral, principalmente as patogénicas que 
se encontram nas bolsas periodontais, 
podem desenvolver bacteriemia pela 
invasão da corrente sanguínea que poderá 
ocorrer durante a mastigação e os hábitos 
de higiene oral (Lockhart et al., 2008). 
Uma pesquisa abrangente da literatura 
fornece uma lista de mais de 275 
espécies de bactérias diferentes que 
foram identificados nas hemoculturas 
após eventos de rotina diária ou de 
procedimentos dentários (Bahrani-
Mougeot et al., 2008; Bayliss et al., 1983). 
Estreptococos do grupo Viridans 
representam uma proporção significativa 
da flora em redor dos dentes, 
particularmente do biofilme que cresce 
acima da margem gengival. Em contraste, 
bolsas periodontais mais profundas 
abrigam outros microrganismos, tais como 
bactérias anaeróbias e espécies gram-
negativas. Vários estudos sugerem que 
o sulco gengival é a principal fonte de 
entrada para a corrente sanguínea destas 
espécies bacterianas orais (van der Meer, 
1992; Strom, 1998).
Assim, os microrganismos periodontais 

circulam na corrente sanguínea dentro das 
células fagocíticas ou extracelularmente e, 
posteriormente, depositam-se nas placas 
de ateroma. É comum serem identificados 
patogéneos comuns da periodontite como 
a P. gingivalis, a aderirem e a invadirem 
várias células vasculares humanas em 
culturas (Dorn et al., 1999).
A infeção de células endoteliais aórticas 
por P. gingivalis induz uma resposta 
pró-coagulante que pode contribuir para 
iniciar uma vasculopatia (Roth et al., 
2006).

CONCLUSÕES

Apesar dos estudos atualmente publicados 
mostrarem uma associação entre 
doença periodontal e AVC, a variedade 
de parâmetros e exposições avaliadas 
(perda de peças dentárias, gengivite ou 
periodontite) faz com que nenhuma das 
associações tenha sido replicada noutro 
estudo. Por outro lado, é difícil controlar 
algumas variáveis, pois existem muitos 
fatores de risco comuns entre as duas 
doenças (por exemplo, a diabetes mellitus, 
que é considerada fator de risco quer para 
AVC, quer para periodontite).
Assim, não existe evidência suficiente para 
demonstrar que a periodontite causa AVC, 
nem que o tratamento da periodontite 
diminuiu o risco de AVC.
Um dos problemas principais são os 
estudos que consideram AVC isquémicos 
e hemorrágicos como um todo, pois são 
entidades patofisiologicas diferentes 
e com fatores de risco diferentes. No 
entanto, quando o estudo avalia apenas 
a relação entre periodontite e AVC 
isquémico, todos os estudos mostram 
uma relação positiva entre estas duas 
patologias.
Outro problema importante é a definição 
de periodontite e como ela é considerada 
e avaliada em cada estudo. A falta de 
uma definição transversalmente utilizada 
em todos os estudos limita a comparação 
e a reunião de todos os estudos numa 
meta-análise. No entanto, mesmo perante 
esta diferença os resultados parecem 
consistentes.
Por outro lado, existem ainda muitos 
poucos estudos relativamente ao impacto 
do tratamento da periodontite no risco 
de AVC. Existe um estudo que demonstra 
que o tratamento da periodontite 
melhora a disfunção endotelial aos 6 
meses o que sugere uma plausibilidade 
numa possível redução do risco de AVC. 
No entanto, outros estudos serão precisos 
para podermos afirmar isso com mais 
certeza.  
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Holmlund et al, 
2010

7674 Suécia 20–89 Perda de peças den-
tárias; Periodontite 
(avaliação clínica) 

Mortalidade 
AVC 

HR para <10 dentes vs >25 dentes = 0,91 (0,24-
3,49); HR para periodontite severa vs sem doença = 
1,39 (0,18-10,45) 

Choe et al, 2009 867 256 Coreia do 
Sul

30–95 Perda de peças 
dentárias

AVC HR para homens com <7 dentes = 1,3 (1,2-1,4); HR 
para mulheres <7 dentes = 1,2 (1,0-1,3) 

You et al, 2009 2862  Estados 
Unidos 

45 até >85 Perda de peças den-
tárias (inquérito) 

AVC (inquérito) OR para participantes com > 17 peças dentárias 
perdidas = 1,27 (1,09-1,49) 

Syrjala et al, 2009 392 Ne-
ver-smoker 

Finlândia >75 Perda de peças 
dentárias 

AVC Proporção de prevalência para nº de dentes (conti-
nua) = 1,02 (0,94-1,08); Proporção de prevalência 
para edentulismo vs presença de dentes = 0,9 
(0,2-2,8) 

Tu et al, 2007 12 223 Escócia <39 Perda de peças 
dentárias

AVC HR para > 9 perda de peças dentárias = 1,64 (0,96-
2,80) 

Abnet et al, 2005 29 584 China 40–69 Perda de peças 
dentárias

Mortalidade 
AVC

RR para menos do nº médio de dentes ajustado à 
idade = 1,11 (1,01-1,23) 

Joshipura et al, 
2003

41 380 
Men 

Estados 
Unidos 

40–75 Perda de peças den-
tárias / periodontite 
(inquérito)

AVC isquémico HR para aqueles com < 24 dentes = 1,57 (1,24-
1,98); HR para periodontite = 1,33 (1,03-1,70) 

Wu et al, 2000 9962 Estados 
Unidos

25–74 Gengivite, Periodon-
tite, edentulismo 
(avaliação clínica) 

AVC isquémico RR para gengivite = 1,24 (0,74-2,08); RR para perio-
dontite = 2,11 (1,30-3,42); RR para edentulismo = 
1,41 (0,96-2,06) 

Howell et al, 2001 22 071 Estados 
Unidos 

40 – 84 Periodontite (inqué-
rito) 

AVC não fatal RR = 1,10 (0,88-1,37) 

Morrison et al, 
1999 

10 368 Canadá 35–84 Gengivite, Periodonti-
te (avaliação clínica) 

Mortalidade 
AVC 

RR para gengivite severa = 1,81 (0,77-4,25); RR para 
periodontite = 1,63 (0,72-3,67); RR para edentulis-
mo = 1,63 (0,77-3,42) 
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RESUMO
Introdução: A interrupção do desenvolvimento radicular representa um desafio clínico 
complexo.

Objetivo: O objetivo principal deste estudo in vivo consiste em avaliar histologicamente 
o potencial regenerativo de diferentes matrizes à base de quitosano (ácido 
hialurónico:quitosano e pectina:quitosano) em comparação com o uso de coágulo 
sanguíneo em dentes imaturos com necrose pulpar e com peridontite apical.

Materiais e Métodos: A periodontite apical foi induzida em dentes imaturos (n=96) de 4 
cães Beagle. Os dentes foram alocados em 4 grupos teste: I-Plug apical MTA; II-coágulo 
sanguíneo; III-Hialuronato de sódio:quitosano (HA:CS); e IV-Pectina:quitosano (P:CS). As 
raízes foram desinfetadas com pasta triantibiótica antes dos REPs. Treze semanas pós-
tratamento os animais foram eutanasiados para colheita de tecidos e processamento 
histológico. Os testes estatísticos foram Kruskal-Wallis e Mann-WhitneyU(p<0,05).

Resultados: No grupo I, o lúmen do canal radicular estava completamente preenchido 
por MTA sendo possível identificar em 83% das amostras a criação de uma barreira apical. 
Nos grupos II, III e IV foi possível observar a presença de tecidos vitais no interior do canal 
radicular. Nestes, em 66,7% foi observado encerramento apical bem como aumento 
na espessura (85,6%) e comprimento (45,6%) radicular. O grupo II obteve os melhores 
resultados quanto à criação de novos tecidos mineralizados, em relação aos grupos III 
(p=0.006) e IV (p=0.025). A avaliação histológica revelou estruturas mineralizadas apicais 
compostas por cemento celular, dentina e rodeadas por ligamento periodontal, assim como 
restos epiteliais de Malassez.

Conclusões: A adição de matrizes de quitosano ao coágulo sanguíneo não demonstrou 
potenciar a formação de novos tecidos mineralizados no interior do canal radicular. Os 
REPs deverão ser considerados como uma potencial opção no tratamento de dentes 
permanentes imaturos com pulpite irreversível ou em necrose pulpar, representando um 
avanço relativo à terapêutica endodôntica convencional.
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INTRODUÇÃO
A interrupção do desenvolvimento radicular causada por trauma ou doença pulpar representa 
um desafio tanto endodôntico como restaurador. A necrose pulpar de um dente permanente 
com desenvolvimento radicular incompleto leva à paragem da formação de dentina radicular, 
condicionando uma parede canalar pouco espessa e funcionalmente comprometida (Smith, 1982). 
Além disso, a presença de um ápice aberto dificulta as técnicas de preparação e obturação canalar, 
bem como impossibilita obter um recetáculo apical capaz de conter os materiais obturadores no 
interior do canal radicular, sem extravasamento para os tecidos periapicais (Gupta et al., 1999). 

Nestas circunstâncias clínicas, é geralmente recomendado um procedimento de apexificação 
com a indução de uma barreira apical (Goldstein et al., 1999, Rafter, 2005). Embora esta técnica 
apresente uma considerável eficácia na preservação do dente, não permite ou restringe o posterior 
crescimento e maturação radicular. Contudo nos dentes permanentes imaturos sujeitos a técnica 
de apexificação, mesmo quando tratados de acordo com o estado da arte, ou seja, com uma 
barreira apical de MTA seguida de uma restauração adesiva, o prognóstico é incerto, devido, 
essencialmente, à desfavorável relação coroa/raiz e à maior suscetibilidade à fratura. Por este 
motivo, segundo alguns autores, deve passar a ser encarado como um tratamento de último 
recurso (Huang, 2009).

Assim, e uma vez que os procedimentos de apexificação limitam o desenvolvimento da raiz, 
mantinha-se a expectativa de encontrar um mecanismo que possibilitasse o restabelecimento da 
vitalidade do espaço pulpar, bem como a continuação do processo de desenvolvimento radicular e 
encerramento apical. 

Foi com este propósito que surgiram novos procedimentos endodônticos que demonstraram 
uma reparação tecidular efetiva do espaço canalar de dentes permanentes, com rizogénese 
incompleta e diagnóstico de necrose pulpar e periodontite apical, possibilitando o reforço das 
paredes radiculares e por vezes a continuação do desenvolvimento radicular, abrindo assim novas 
perspetivas terapêuticas neste campo (Iwaya et al., 2001, Cotti et al., 2008, Jung et al., 2012, 
Petrino et al., 2010, Huang et al., 2009, Huang et al., 2010, Jeeruphan et al., 2012, Chen et al., 2012, 
Thibodeau et al., 2007, Wang et al., 2010). Estas metodologias são frequentemente denominadas 
por procedimentos de revascularização, revitalização ou regeneração pulpar (Hargreaves et 
al., 2013, Wigler et al., 2013), estando o seu sucesso maioritariamente associado à presença de 
um ápice aberto e de uma raiz curta (Cvek, 1992). A formação e crescimento de novos tecidos e 
novos vasos sanguíneos no espaço canalar teria, nesta situação, uma maior facilidade de acesso, 
permitindo o desenvolvimento de um novo suprimento vascular e celular (Skoglund and Tronstad, 
1981). Para além disso, está também demonstrado que os dentes com ápice imaturo possuem 
uma fonte de células estaminais, localizadas na papila apical, que lhes confere uma grande 
probabilidade de recuperação e regeneração (Tziafas and Kodonas, 2010, Sonoyama et al., 2006). 

Não serão alheios a estes resultados encorajadores os recentes e substanciais avanços verificados no 
campo da antissepsia canalar, na prevenção da microinfiltração coronária e na área da engenharia 
de tecidos, tornando atualmente possível a criação de microambientes favoráveis a uma efetiva 
regeneração do tecido pulpar (Hargreaves et al., 2013, Wigler et al., 2013).

As estratégias subjacentes ao aparecimento de novos tecidos no espaço pulpar são referidas como 
procedimentos de endodontia regenerativa (REPs) (Malhotra and Mala, 2012, Demarco et al., 2011, 
Goodis et al., 2012, Geisler, 2012). A endodontia regenerativa constitui, pois, uma forma ideal de 
terapia visando substituir tecidos pulpares afetados e/ou necróticos (Murray et al., 2007, Hargreaves 
et al., 2008). Estas estratégias terapêuticas assentam tradicionalmente nos mesmos princípios 
da engenharia de tecidos, que incluem além de fatores de crescimento e células, a utilização de 
matrizes (Mao et al., 2012). Na verdade, as matrizes ao constituírem uma estrutura tridimensional 
de suporte são frequentemente aplicadas de forma a proporcionar condições biológicas e físico-
químicas apropriadas para apoiar e guiar os mecanismos de crescimento e diferenciação celular 
(Nakashima, 2005). De facto, a aplicação de matrizes com o objetivo de auxiliar a regeneração 
endógena do tecido pulpar e/ou facilitar a formação de dentina reparadora apresenta-se hoje em 
dia como um elemento de primordial importância (Galler et al., 2011). 
É neste contexto que se situa o trabalho experimental aqui apresentado. Com efeito, o objetivo 
principal deste estudo in vivo consiste em avaliar histologicamente o potencial regenerativo de 
diferentes matrizes à base de quitosano (matriz polimérica de ácido hialurónico:quitosano - HA:CS 
e matriz polimérica de pectina:quitosano-P:CS) (Coimbra et al., 2011b, Coimbra et al., 2011a)  em 
comparação com o uso apenas do coágulo sanguíneo em dentes imaturos com necrose pulpar e 
com peridontite apical. 
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Figura 2. Imagem radiográfica de um dente (2º PM inferior direito, animal 
com o nº 4) do grupo 1, submetido a um procedimento de apexificação com 
ProRoot® MTA. A) Imagem inicial às 3 semanas, demonstrando a existência 
de grandes lesões periapicais radiotransparentes. B) Imagem radiográfica 
no final do período experimental, pondo em evidência o preenchimento 
canalar com MTA, presença de áreas radiopacas adjacentes ao MTA (seta), 
encerramento apical e resolução das lesões periapicais. C) Imagem de uma 
raiz do grupo 1, submetida a um procedimento de apexificação, onde é visível 
a presença de uma ponte de tecido mineralizado (P), adjacente ao MTA, 
rodeada por uma extensão do ligamento periodontal.

Figura 1. Workflow do estudo experimental em 
modelo animal.

MATERIAIS E MÉTODOS  
Para a realização deste trabalho experimental foram utilizados 
quatro cães da raça Beagle, nos quais foram induzidas lesões 
periapicais envolvendo, no total, 56 dentes imaturos. Em 
cada um dos animais foram selecionados 14 pré-molares. 
Estes dentes foram divididos em 6 grupos, dos quais dois 
grupos controlo e quatro grupos de teste num total de 96 
canais radiculares. Os 4 grupos teste foram divididos segundo 
o protocolo clínico aplicado: I - grupo 1 (apexificação com 
MTA); II - grupo II (coágulo sanguíneo); III - grupo III (coágulo 
sanguíneo + HA:CS) e grupo IV (coágulo sanguíneo + P:CS). 
Foram ainda, constituídos dois grupos de controlo positivo 
(sem qualquer intervenção) e negativo (infetados, sem 
qualquer tratamento). 

O protocolo desenvolvido compreendeu um total de 5 
intervenções descritas no cronograma da figura 1. A primeira 
intervenção consistiu na indução de lesão periapical. A 
segunda procedeu-se à antissepsia canalar e à aplicação 
da medicação intracanalar (hidróxido de cálcio ou pasta 
triantibiótica de ciprofloxacina, metronidazol e minociclina). 
Na terceira realizaram-se os procedimentos de apexificação, 
de procedimentos de endodônticos regenerativos com coágulo 
sanguíneo e colocação de matrizes. Na quarta foi efetuado o 
controlo radiográfico e finalmente na quinta, executou-se a 
eutanásia e a colheita em bloco dos maxilares. Após 3 meses foi 
realizada a eutanásia e observados os resultados. 

As observações histológicas de material fixado, descalcificado e 
incluído em parafina tiveram por finalidade detetar a presença 
ou ausência de tecidos vitais no canal radicular incidindo, 
fundamentalmente, na sua posterior análise, quantificação 
e registo das suas características histomorfológicas e 
histomorfométricas. 

A exploração das diferentes variáveis do estudo foi efetuada 
recorrendo a técnicas de estatística descritiva, baseada em 
testes não paramétricos, nomeadamente de Kruskal-Wallis. 
O Teste de Mann-Whitney U foi usado para testar diferenças 
entre pares de técnicas clínicas, post-hoc. Esta análise foi feita 
com um nível de significância de 95% (p<0.05). 

RESULTADOS

GRUPO 1 – APEXIFICAÇÃO COM MTA (N=18)
As imagens radiográficas (Fig. 2 A e B), obtidas neste grupo, 
põem em evidência e confirmam as obturações canalares com 
MTA que se apresentam com uma densidade e homogeneidade 
compatíveis com um elevado padrão de qualidade técnica. No 
entanto, foi detetada uma pequena extrusão do MTA para os 
tecidos periapicais em 44 % (8 em18) das raízes. Para além disso, 
foi também possível verificar, no fim do período experimental, 
uma nítida ausência de lesões periapicais (inicialmente visíveis), 
em 94% (17 em18) das raízes, associada a um encerramento 
apical em 67% (12 em 17) das raízes. De sublinhar, ainda, a 
presença de áreas radiopacas, certamente relacionadas com a 
presença de tecidos duros, adjacentes ao MTA.

Os estudos histológicos permitiram observar que o lúmen dos 
canais radiculares se encontravam completamente preenchido 
com MTA e, por isso, a ausência de tecidos (mineralizados 
ou não) no seu interior, bem com a formação de pontes de 
cemento celular (em 83% dos casos), envolvidas por ligamento 
periodontal, nas áreas periapicais adjacentes ao MTA.
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GRUPOS EXPERIMENTAIS COM MATRIZES 

GRUPO 2 – COÁGULO SANGUÍNEO (N=19) 
O conjunto de imagens radiográficas correspondente a este grupo 
experimental (Fig. 5) demonstrou, na grande maioria dos casos 74% 
(14 em 10), o aumento da espessura das paredes radiculares. De notar, 
também, a ausência de lesões periapicais em 79% (15 em 19) dos casos 
em estudo. Foi observado um encerramento apical completo em 42% 
(8 em19) e parcial em 32% (6 em 19) dos casos. As restantes raízes não 
apresentaram sinais radiográficos de um encerramento apical.
As observações histológicas deste grupo mostram que apesar de 
encontrarmos com grande frequência, o espaço canalar novamente 
preenchido por grandes áreas de tecido conjuntivo laxo, com grande 
vascularização, sendo a característica mais notória da cavidade pulpar 
a presença de tecidos mineralizados (Fig. 3). De entre estes tecidos 
destaca-se, por um lado, a formação de cemento celular em aposição 
à face interna da dentina (Fig. 4), geralmente acompanhado por um 
tecido conjuntivo semelhante ao ligamento periodontal, bem como 
várias áreas de tecido ósseo dispersas no lúmen canal. Foi observados 
a presença de uma camada extensa de células odontoblásticas, 
adjacente a zonas de pré-dentina e dentina formando um eficaz 
complexo pulpo-dentinário (4 casos).
 

Figura 3. Percentagem de tecidos mineralizados formados e matriz residual 
no interior do canal radicular. Para o total de tecido mineralizado recém 
formado, as diferenças foram estatisticamente significativas entre o grupo 2 e 
o grupo 3 (p<0,001) e entre o grupo 2 e 4 (p<0,001).

Figura 5. Imagens radiográficas dos grupos REPs, mostrando em A) um 
ápice aberto e lesões periapicais (fase inicial do período experimental). B) 
Imagem radiográfica do mesmo dente (no final do período experimental) 
apresentando um encerramento apical. É também visível a presença uma 
estrutura radiopaca (*) localizada para apical do ápice da respetiva raiz, 
correspondendo a uma estrutura histológica papila apical.

Figura 4. Do conjunto de imagens apresentado podemos afirmar que os REPs 
(grupos 2, 3 e 4) permitiram a recuperação de um estado vital no canal pulpar. 
De facto, é possível observar grandes áreas de tecido conjuntivo altamente 
vascularizado mas que, na maioria dos casos, não mostra uma camada 
odontoblástica. Para além disso é notória na cavidade pulpar a presença 
de áreas cemento celular adjacente a dentina e de tecido ósseo disperso no 
lúmem canalar. De assinalar ainda a presença áreas residuais de Matriz. 

GRUPO 3- HIALURONATO DE SÓDIO/QUITOSANO 
(N=19)
As imagens radiográficas correspondentes a este grupo 
experimental (Fig. 5) demonstraram também na grande maioria 
dos casos, 79% (15 em19 das raízes), um aumento da espessura 
das paredes radiculares e resolução das lesões periapicais 
radiotransparentes em 47% (9 em 19) dos casos. Em termos 
de encerramento apical apenas 21% das raízes apresentaram 
encerramento completo, observando-se encerramento parcial em 
42 % das situações em estudo.
Este grupo experimental apresenta aspetos básicos comuns ao 
grupo anterior, mas com menor eficácia e exuberância, revelando 
algumas particularidades decorrente manutenção da matriz (Fig. 4) 
de hialuronato de sódio/quitosano (HA:CS) utilizada.
Histologicamente foi evidente a presença de grandes áreas 
ocupadas pela matriz (HA:CS), frequentemente rodeadas por 
cemento celular, bem como grandes quantidades de tecido 
conjuntivo laxo bastante vascularizado, mas apresentando um 
certo reforço inflamatório (42% dos casos) considerado como 
moderado (Fig. 4). 
Para além da existência de cemento celular em íntima aposição à 
dentina (com menor espessura do que o grupo anterior), foi ainda 
possível observar, com frequência, regiões de cemento celular 
reparando áreas de reabsorção de dentina, tanto na sua vertente 
externa como na interna. De registar também a existência de 
áreas de tecido ósseo (ainda que em menor quantidade que no 
grupo 2) e algumas zonas de tecido conjuntivo, com caraterísticas 
semelhantes ao ligamento periodontal com restos epiteliais de 
Malassez. 
 
GRUPO 4 - PECTINA/QUITOSANO (N=19)
As imagens radiográficas correspondentes a este grupo 
experimental demonstraram também na grande maioria dos 
casos, 79% (15 em19,) um aumento da espessura das paredes 
radiculares (Fig. 5). Foi ainda possível identificar em 58% das raízes 
(11 em 19) a resolução das lesões periapicais, no final do período 
experimental. O encerramento apical completo verificou-se em 
37% dos casos, observando-se um encerramento parcial também 
em 37 % das raízes e ausência nas restantes. 
  
A análise histologia dos cortes deste grupo permite observar 
a existência no espaço canalar de grandes áreas ocupadas por 
matriz de P:CS, embora escassa e raramente rodeadas por tecido 
mineralizado. 
Na cavidade pulpar encontramos grandes quantidades de tecido 
conjuntivo laxo, muito vascularizado e com raras zonas de 
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Figura 6. A presença formações mineralizadas da papila apical foram 
observadas a uma certa distância, das raízes dentárias correspondentes. 
Estas estruturas parecem representar o desenvolvimento de um ápice 
radicular totalmente ou parcialmente separado da restante raiz 
correspondente, dependendo da sua ligação, ou não, a uma das paredes 
radiculares. Estas formações mineralizadas são visíveis na radiovisiografias.

infiltrado inflamatório, para além de áreas de cemento celular 
em aposição à face interna da dentina (15 em 19 casos). As áreas 
ocupadas por tecido ósseo (Fig. 3), foram detetadas com muito 
menor frequência e quantidade do que nos grupos 2 e 3.

PAPILA APICAL 
Em todos os grupos experimentais, quer a avaliação 
radiográfica quer histológica revelou a presença de uma 
estrutura mineralizada (Fig. 6), que supomos ter resistido à 
infeção bem como aos procedimentos de desinfeção, mas que 
se encontrava maioritariamente descolada do seu respetivo 
ápice radicular (19% dos casos). Na avaliação histológica, esta 
estrutura apresentou uma morfologia fisiologicamente normal, 
com a presença de cemento celular e dentina, circundado por 
ligamento periodontal (com a presença de restos epiteliais de 
Malassez) e ainda, a presença de foramina.

DISCUSSÃO
Neste estudo, foi realizada uma avaliação histológica e 
histomorfométrica comparativa entre procedimento de 
apexificação e três variações de procedimentos regenerativos 
(REPs) em cães beagle. Os nossos resultados suportam que 
os REPs em que se provocou apenas a indução de coágulo 
sanguíneo (grupo II) permitiram uma cicatrização mais previsível 
com a formação de um tecido vascularizado, desprovido 
de tecido inflamatório, do que os grupos III e IV em que se 
incorporaram matrizes à base de quitosano. Contudo, e no geral, 
quer no grupo coágulo sanguíneo quer no grupo com matrizes 
de quitosano foi possível observar a presença de áreas de tecido 
conjuntivo laxo, altamente vascularizado, com evidência de 
ilhas de calcificação ectópica e tecido semelhante a cemento 
depositado nas paredes radiculares. Porém, há que salientar que, 
em 21% das amostras do grupo coagulo sanguíneo se observou 
a formação de áreas de dentina, com uma camada de células 
odontoblásticas, o que será sinal de uma verdadeira regeneração 
do complexo pulpo-dentinário poderá ocorrer.
Contudo, a maioria dos resultados obtidos neste trabalho 
experimental, após um processo de revascularização não 
apresentaram na generalidade, características biológicas 
e funcionais do complexo pulpo-dentinário, não podendo 

chamar-se-lhe, por isso mesmo, um processo regenerativo, mas sim 
reparativo, ou seja, uma revitalização e não uma regeneração. Com 
efeito, o cemento e o tecido ósseo neoformados no interior dos 
canais radiculares não sendo componentes normais do tecido pulpar, 
representam apenas uma revitalização e uma boa vascularização do 
espaço pulpar. Estes tecidos formados no interior do espaço canalar 
parecem constituir uma extensão e invasão das estruturas periodontais 
para o interior do espaço canalar, certamente facilitada por um ápice 
aberto e amplo (Huang, 2009, Chueh and Huang, 2006). De qualquer 
forma pode afirmar-se que a presença destes tecidos no espaço 
canalar é indicador da erradicação bacteriana e da reação inflamatória 
associada, o que por si só deve ser considerado como um resultado 
muito positivo (Diogenes et al., 2013). De registar ainda que, embora 
não se verifique com frequência a formação de matriz dentinária, se 
observou, no entanto, o aparecimento de grandes áreas representativas 
de tecido pulpar, bastante bem vascularizado e inervado ocupando a 
maioria do espaço canalar. 

Por sua vez, os resultados por nós observados, nas zonas periapicais, 
ao contrário do que se verificou na cavidade pulpar, podem ser 
interpretados mais como processos regenerativos, do que reparativos, 
uma vez que, na zona periapical se observou a formação de pontes 
de cemento entre as duas extremidades radiculares, bem como, de 
ligamento periodontal e osso alveolar.
Em síntese, os tratamentos aplicados permitiram a revascularização 
de dentes imaturos e a recuperação de um estado vital no canal 
pulpar, possibilitando um desenvolvimento radicular para apical da 
restauração, traduzido por um aumento, ainda que mais significativo 
em espessura (85,6%) do que em comprimento (45,6%), das paredes 
radiculares a par de um frequente encerramento apical em 66,7% 
dos casos demonstrando o enorme potencial reparativo de dentes 
permanentes imaturos.

De sublinhar ainda, que consideramos um verdadeiro crescimento 
radicular em extensão apenas quando a papila apical conseguiu 
sobreviver e desenvolver-se em perfeita continuidade e em estreita 
proximidade à raiz correspondente. Caso de verifique um afastamento 
ou lesão desta estrutura (papila apical) o crescimento em sentido 
vertical apresenta-se muito mais limitado e, quando presente, será 
devido quase exclusivamente à formação e crescimento de áreas de 
cemento celular em redor da extremidade apical do canal radicular. 
Apesar da possibilidade teórica de uma maior eficácia nos processos 
de regeneração com aplicação de novas matrizes (grupo 3 e 4), veio a 
comprovar-se na realidade que o seu comportamento ficou aquém do 
esperado. De facto, foram encontrados melhores resultados apenas 
com a indução, formação e estabilização do coágulo (grupo 2) do 
que com a adição das matrizes (grupo 3 e 4). Com efeito, no grupo 2 
obtiveram-se 52,6 % de casos com preenchimento total da cavidade 
pulpar disponível. No grupo 4 (P:CS) encontraram-se apenas 15,8% de 
casos de preenchimento total e no grupo 3 (HA:CS) não se observou 
preenchimento total em nenhum dos casos.

Todavia, como fica demonstrado com este trabalho que é possível, em 
raízes imaturas necrosadas e com periodontite apical, revascularizar 
o espaço pulpar. Embora num estado de pulpite irreversível ou 
necrose parcial, é possível que num dente imaturo, os nichos de 
células estaminas da polpa e da papila apical, possam ter conseguido 
sobreviver e após um processo de desinfeção adequado encontrar 
condições que possibilitassem a regeneração de algumas zonas.

CONCLUSÕES
A adição de matrizes de quitosano ao coágulo sanguíneo nos 
Procedimentos Endodônticos Regenerativos (REPs) não demostrou 
potenciar a formação de novos tecidos mineralizados ao longo 
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das paredes do canal radicular e nem 
de regeneração. REPs permitiram o 
desenvolvimento contínuo das paredes 
radiculares, com presença de tecido ósseo, 
cemento e ligamento periodontal observados 
no espaço do canal num processo mais 
reparativo do que regenerativo. 
Contudo, algumas amostras tratadas com 
indução de hemorragia e formação de 
coágulo sanguíneo mostraram evidências 
de formação de dentina em áreas restritas 
do canal radicular. Este estudo demonstrou 
ainda que em caso de sobrevivência da 
papila apical após a infeção esta possui o 
potencial de diferenciação necessário para a 
formação de um verdadeiro complexo pulso 
dentinário. Por esta razão, o procedimento 
clinico de indução de hemorragia no canal 
radicular deve representar um passo de 
crucial importância e que deve ser executado 
com o maior cuidado possível, por forma a 
evitar o descolamento da papila apical da 
região apical das paredes radiculares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A preservação da papila apical (evitando 
também o seu destacamento da raiz 
correspondente), aliada a um diagnóstico 
atempado e controlo eficiente da infeção, 
são condições essenciais que, à partida, 
podem proporcionar o desenvolvimento e 
maturação das células estaminais, adequadas 
à diferenciação fenotípica dos tecidos a 
regenerar, o que pode fazer toda a diferença 
na reconstituição do complexo pulpo 
dentinário e crescimento radicular. 
Os Procedimentos de Endodônticos 
Regenerativos deverão ser considerados 
como a primeira opção no tratamento de 
dentes permanentes imaturos com necrose 
pulpar (Diogenes et al., 2016).
O efeito da aplicação destes procedimentos 
representa um notável avanço em relação 
às terapêuticas endodônticas convencionais. 
De referir ainda que estas novas técnicas 
constituem geralmente procedimentos 
acessíveis, pouco onerosos e que facilmente 
se adaptam ao instrumental e medicação 
existente ao dispor do médico dentista. 

BIBLIOGRAFIA 

CHEN, M. Y. H., CHEN, K. L., CHEN, C. A., 
TAYEBATY, F., ROSENBERG, P. A. & LIN, L. M. 
2012. Responses of immature permanent teeth 
with infected necrotic pulp tissue and apical 
periodontitis/abscess to revascularization 
procedures. International Endodontic Journal, 45, 
294-305.
CHUEH, L. H. & HUANG, G. T. J. 2006. Immature 
teeth with periradicular periodontitis or abscess 
undergoing apexogenesis: A paradigm shift. 
Journal of Endodontics, 32, 1205-1213.
COIMBRA, P., ALVES, P., VALENTE, T. A., SANTOS, 

of dental pulp with newly deposited continuous 
layer of dentin in an in vivo model. Tissue Eng Part 
A, 16, 605-15.
IWAYA, S. I., IKAWA, M. & KUBOTA, M. 2001. 
Revascularization of an immature permanent 
tooth with apical periodontitis and sinus tract. 
Dent Traumatol, 17, 185-7.
JEERUPHAN, T., JANTARAT, J., YANPISET, 
K., SUWANNAPAN, L., KHEWSAWAI, P. & 
HARGREAVES, K. M. 2012. Mahidol study 
1:comparison of radiographic and survival 
outcomes of immature teeth treated with 
either regenerative endodontic or apexification 
methods: a retrospective study. J Endod, 38, 
1330-6.
JUNG, I. Y., LEE, S. J. & HARGREAVES, K. M. 
2012. Biologically based treatment of immature 
permanent teeth with pulpal necrosis: a case 
series. Tex Dent J, 129, 601-16.
MALHOTRA, N. & MALA, K. 2012. Regenerative 
endodontics as a tissue engineering approach: 
past, current and future. Aust Endod J, 38, 137-48.
MAO, J. J., KIM, S. G., ZHOU, J., YE, L., CHO, S., 
SUZUKI, T., FU, S. Y., YANG, R. & ZHOU, X. 2012. 
Regenerative endodontics: barriers and strategies 
for clinical translation. Dental clinics of North 
America, 56, 639-49.
MURRAY, P. E., GARCIA-GODOY, F. & HARGREAVES, 
K. M. 2007. Regenerative endodontics: a review 
of current status and a call for action. J Endod, 33, 
377-90.
NAKASHIMA, M. 2005. Tissue engineering in 
endodontics. Aust Endod J, 31, 111-3.
PETRINO, J. A., BODA, K. K., SHAMBARGER, S., 
BOWLES, W. R. & MCCLANAHAN, S. B. 2010. 
Challenges in regenerative endodontics: a case 
series. J Endod, 36, 536-41.
RAFTER, M. 2005. Apexification: a review. Dent 
Traumatol, 21, 1-8.
SKOGLUND, A. & TRONSTAD, L. 1981. Pulpal 
changes in replanted and autotransplanted 
immature teeth of dogs. J Endod, 7, 309-16.
SMITH, J. W. 1982. Apexification: management of 
the immature pulpless tooth. J Colo Dent Assoc, 
60, 3-5.
SONOYAMA, W., LIU, Y., FANG, D., YAMAZA, 
T., SEO, B. M., ZHANG, C., LIU, H., GRONTHOS, 
S., WANG, C. Y., WANG, S. & SHI, S. 2006. 
Mesenchymal stem cell-mediated functional tooth 
regeneration in swine. PLoS One, 1, e79.
THIBODEAU, B., TEIXEIRA, T., YAMAUCHI, 
M., CAPLAN, D. J. & TROPE, M. 2007. Pulp 
revascularization of immature dog teeth with 
apical periodontitis. Journal of Endodontics, 33, 
680-689.
TZIAFAS, D. & KODONAS, K. 2010. Differentiation 
Potential of Dental Papilla, Dental Pulp, and 
Apical Papilla Progenitor Cells. Journal of 
Endodontics, 36, 781-789.
WANG, X. J., THIBODEAU, B., TROPE, M., 
LIN, L. M. & HUANG, G. T. J. 2010. Histologic 
Characterization of Regenerated Tissues in Canal 
Space after the Revitalization/Revascularization 
Procedure of Immature Dog Teeth with Apical 
Periodontitis. Journal of Endodontics, 36, 56-63.
WIGLER, R., KAUFMAN, A. Y., LIN, S., STEINBOCK, 
N., HAZAN-MOLINA, H. & TORNECK, C. D. 2013. 
Revascularization: a treatment for permanent 
teeth with necrotic pulp and incomplete root 
development. J Endod, 39, 319-26.

R., CORREIA, I. J. & FERREIRA, P. 2011a. Sodium 
hyaluronate/chitosan polyelectrolyte complex 
scaffolds for dental pulp regeneration: synthesis 
and characterization. Int J Biol Macromol, 49, 
573-9.
COIMBRA, P., FERREIRA, P., DE SOUSA, H. C., 
BATISTA, P., RODRIGUES, M. A., CORREIA, I. J. & 
GIL, M. H. 2011b. Preparation and chemical and 
biological characterization of a pectin/chitosan 
polyelectrolyte complex scaffold for possible 
bone tissue engineering applications. Int J Biol 
Macromol, 48, 112-8.
COTTI, E., MEREU, M. & LUSSO, D. 2008. 
Regenerative treatment of an immature, 
traumatized tooth with apical periodontitis: 
report of a case. J Endod, 34, 611-6.
CVEK, M. 1992. Prognosis of luxated non-vital 
maxillary incisors treated with calcium hydroxide 
and filled with gutta-percha. A retrospective 
clinical study. Endodontics & Dental Traumatology, 
8, 45-55.
DEMARCO, F. F., CONDE, M. C., CAVALCANTI, B. N., 
CASAGRANDE, L., SAKAI, V. T. & NOR, J. E. 2011. 
Dental pulp tissue engineering. Braz Dent J, 22, 
3-13.
DIOGENES, A., HENRY, M. A., TEIXEIRA, F. B. & 
HARGREAVES, K. M. 2013. An update on clinical 
regenerative endodontics. Endodontic Topics, 28, 
2-23.
DIOGENES, A., RUPAREL, N. B., SHILOAH, Y. 
& HARGREAVES, K. M. 2016. Regenerative 
endodontics: A way forward. J Am Dent Assoc, 
147, 372-80.
GALLER, K. M., D’SOUZA, R. N., HARTGERINK, J. 
D. & SCHMALZ, G. 2011. Scaffolds for dental pulp 
tissue engineering. Adv Dent Res, 23, 333-9.
GEISLER, T. M. 2012. Clinical considerations for 
regenerative endodontic procedures. Dental clinics 
of North America, 56, 603-26.
GOLDSTEIN, S., SEDAGHAT-ZANDI, A., 
GREENBERG, M. & FRIEDMAN, S. 1999. 
Apexification & apexogenesis. N Y State Dent J, 
65, 23-5.
GOODIS, H. E., KINAIA, B. M., KINAIA, A. M. & 
CHOGLE, S. M. 2012. Regenerative endodontics 
and tissue engineering: what the future holds? 
Dent Clin North Am, 56, 677-89.
GUPTA, S., SHARMA, A. & DANG, N. 1999. 
Apical bridging in association with regular root 
formation following single-visit apexification: a 
case report. Quintessence Int, 30, 560-2.
HARGREAVES, K. M., DIOGENES, A. & TEIXEIRA, 
F. B. 2013. Treatment options: biological basis of 
regenerative endodontic procedures. J Endod, 39, 
S30-43.
HARGREAVES, K. M., GEISLER, T., HENRY, M. & 
WANG, Y. 2008. Regeneration potential of the 
young permanent tooth: What does the future 
hold? Journal of Endodontics, 34, S51-S56.
HUANG, G. T. 2009. Apexification: the beginning 
of its end. International Endodontic Journal, 42, 
855-66.
HUANG, G. T., GRONTHOS, S. & SHI, S. 2009. 
Mesenchymal stem cells derived from dental 
tissues vs. those from other sources: their biology 
and role in regenerative medicine. Journal of 
Dental Research, 88, 792-806.
HUANG, G. T., YAMAZA, T., SHEA, L. D., DJOUAD, 
F., KUHN, N. Z., TUAN, R. S. & SHI, S. 2010. Stem/
progenitor cell-mediated de novo regeneration 



omd | 47
Formação&Ciência

VENCEDOR DO MELHOR PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS NO 
XXV CONGRESSO DA OMD

Argolinha, I; Rua, J; 
Machado, V; Botelho, J; Antunes, MJ 

Reabilitação anterior indireta com 
resina composta (técnica com chave 
de silicone transparente)

DESCRIÇÃO
Paciente com 71 anos referia como principal queixa o facto de não conseguir comer em 
condições. Paciente desdentado total superior e parcial inferior, apresentando bastante 
desgaste por atrição das peças dentárias ainda presentes em boca (42,41,31,32,33). Paciente 
possuía prótese total acrílica superior desadaptada. Foi-lhe proposta a reabilitação dos 
dentes com resinas indiretas aderidas e PT superior acrílica e parcial inferior flexível.

Figura 2 - Caso inicial, foto intraoral

Figura 1 - Caso inicial, fotos extraorais

Figura 3 - Caso inicial, foto intraoral (arcada inferior).
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Figura 8 - Colocação da dentina (DA3,5; Filtek™ Supreme 
XTE, 3M ESPE) sem polimerizar.

Figura 9 - Resina aquecida na chave, prensada sobre o 
modelo. Fotopolimerização por 40 seg. cada face.

Figura 5 - Adaptação da moldeira transparente ao modelo (deixando 
espaço vestibular, lingual e incisal suficiente para o silicone).

Figura 4 - Confeção dos modelos de trabalho e início do enceramento 
de diagnóstico. Moldes feitos já com IDS.

Figura 6 - Chave em silicone transparente (Transil R, Ivoclar Vivadent) 
sobre o enceramento.

Figura 10 - Modelo com as peças já separadas e excessos 
removidos. Confirmaram-se os pontos de contacto e 
adaptação no modelo (antes do polimento).

Figura 7 - Colocação do esmalte (EA3; Filtek™ Supreme XTE, 3M ESPE) 
sem polimerizar.

Figura 11- Confirmação em boca da adaptação (antes do 
polimento).

MATERIAIS E MÉTODOS
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Figura 12 - Antes e depois, polimento das peças com discos 
Sof-Lex™ (3M ESPE) e kit de polimento Lava Ultimate Kit 
(DiaShine®)

Figura 13 - Aspeto da preparação dentária na consulta de 
adesão. Jateamento do IDS com CoJet™ (3M ESPE).

Figura 14 - Aspeto da preparação dentária na consulta de 
adesão. Após jateamento.

Figura 15 - Aspeto da preparação dentária na consulta de 
adesão. Ácido ortofosfórico a 37%. Lavagem e secagem e 
posterior colocação do adesivo (OptiBond™ FL da KERR) sem 
fotopolimerizar.

Figura 16 - Protocolo de preparação das peças: jateamento 
com CoJet™ (3M ESPE), ácido ortofosfórico a 37%, banho 
de US (em álcool a 95%), silano (Monobond Plus), adesivo 
(OptiBond™ FL da KERR).

Figura 17- Após adesão com resina aquecida (Z100, A3, 
3M ESPE).

Figura 18 - Caso final, fotos extraorais.

Figura 19 - Caso final, fotos intraorais.

Figura 20 - Controlo 4 semanas (vestibular).
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Figura 21 - Controlo 4 semanas (lingual).

DISCUSSÃO
A medicina dentária tem vindo a enveredar pelo caminho do 
conservadorismo. Com as novas técnicas de adesão podemos, 
mesmo em casos extremos de perda de estrutura dentária, optar 
por técnicas adesivas em detrimento das clássicas coroas 360º. A 
utilização das resinas compostas indiretas permite restabelecer a 
estética e função das peças dentárias, diminuindo os custos para 
o paciente, porém com aumento da complexidade protocolar 
para o clinico. As resinas indiretas, feitas sobre o modelo de 
gesso, têm vindo a ser cada vez mais utilizadas devido à redução 
da contração de polimerização, facilidade na confeção de uma 
correta anatomia, melhor polimento e pontos de contacto mais 
fortes. Como existe uma maior taxa de conversão de monómeros 
nas resinas indiretas, existe também uma melhoria significativa 

ao nível da propriedades mecânicas das restaurações A técnica 
utilizada neste caso (Chave de silicone), permite ao médico 
dentista apresentar uma alternativa viável e de fácil confeção, 
permitindo restabelecer a função e estética em casos de grande 
perda de estrutura dentária. 

CONCLUSÕES
Com esta técnica conseguiu-se alcançar uma estética e função 
adequadas num curto espaço de tempo.
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Curso de fim de dia 
3º Curso – Casos clínicos de cirurgia oral
7 de Fevereiro de  2017 – Espaço Físico da 
OMD – RAM - Funchal

Curso para assistente dentário
Curso de Receção, atendimento e 
encaminhamento | Rotinas de Informação: 
doentes e fornecedores
18 de Fevereiro de  2017 – Meliá Braga Hotel 
& Spa - Braga

Curso modular de implantologia
3º Módulo – Abordagem da zona estética 
no tratamento com Implantes: da cirurgia à 
prótese
20 de Fevereiro de 2017 – Crowne Plaza 
Porto - Porto

Curso modular de endodontia
3º Módulo – Obturação em Endodontia
20 de Fevereiro de 2017 – Hotel Vip Executive 
Villa Rica - Lisboa

Curso de fim de dia 
4º Curso – Ortodontia Intercetiva 
odontopediátrica: indicações
6 de Março de 2017 – Meliá Braga Hotel & 
Spa - Braga

Curso Conselho Deontológico e de 
Disciplina
Ética e Deontologia - Discussão de Casos 
Reais
17 de Março de 2017 - Hotel Eurosol - Leiria

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

Curso prático | Hands-on | Endodontia
18 de Março de 2017 – Hotel Vip Executive 
Villa Rica - Lisboa 

Curso de fim de dia 
5º Curso – Determinação do perfil de risco 
do doente em tratamento periodontal de 
suporte 
27 de Março de 2017 - Hotel Eurosol - Leiria

Curso de fim de dia 
6º Curso – Cirurgia oral em pacientes especiais 
com patologia sistémica
3 de Abril de 2017 – Hotel Miracorgo - Vila Real

Calendário de Eventos Científicos
FORMAÇÃO CONTÍNUA OMD

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

Curso modular de endodontia
1º Módulo – Diagnóstico e Urgências em 
Endodontia
17 de abril de  2017 – Crowne Plaza Porto - 
Porto

Curso modular de implantologia
1º Módulo – Planificação do tratamento com 
implantes
17 de Abril  de 2017 – Hotel Vip Executive Villa 
Rica - Lisboa 

Curso hands-on CAD/CAM
Prótese sobre implantes com sistema CAD/CAM
29 de Abril de 2017 - Crowne Plaza Porto – 
Porto

Curso teórico
Prostodontia Fixa sobre Dentes e Implantes
6 de Maio de 2017 –– Hotel Vip Executive 
Azores - RAA – Ponta Delgada

Curso teórico
Abordagem às lesões pré-malignas e malignas 
da cavidade oral
6 de Maio de 2017 –– Espaço Físico da OMD - 
RAM – Funchal  

Cursos de Suporte Básico Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
6 de Maio de 2017 - Porto, Coimbra e Lisboa – 
Instalações CVP

Curso modular de endodontia
2º Módulo – Instrumentação em Endodontia
8 de Maio de  2017 – Crowne Plaza Porto - 
Porto

Curso modular de implantologia
2º Módulo – Carga imediata e implantes 
imediatos
08 de Maio  de 2017 – Hotel Vip Executive 
Villa Rica - Lisboa

Curso de fim de dia 
7º Curso - Prótese total Removível - sequência 
da confeção e protocolo de manutenção 
15 de Maio de 2017 - Ibis Bragança - 
Bragança

Curso para assistente dentário
Curso de higiene e segurança, esterilização 
e desinfeção de materiais e equipamento. 
Gestão de Resíduos, rotinas de manutenção 
dos materiais e equipamentos
20 de Maio de  2017 – Hotel Príncipe Perfeito 
- Viseu

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

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

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

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

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

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

Curso hands-on CAD/CAM
Integração radiológica 3D com impressão 
digital para cirurgia com CAD/CAM
17 de Junho de 2017– Tryp Coimbra – 
Coimbra

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

1º SEMESTRE
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Está já previsto o 
alargamento deste 
projeto [piloto] a novos 
centros de saúde, durante 
o ano de 2017, de Norte a 
Sul do país

FERNANDO ARAÚJO, 

S E C R E T Á R I O  D E  E S T A D O 
A D J U N T O  E  D A  S A Ú D E 
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ROMD - O Ministério da Saúde iniciou este 

ano um projeto-piloto de saúde oral em 13 

centros de saúde, num primeiro passo para 

suprimir a ausência de consultas de medicina 

dentária no Serviço Nacional de Saúde. 

Como vê até à data este projeto? 

FA - A medicina dentária foi uma área 

esquecida pelo Estado e pelo próprio Serviço 

Nacional de Saúde durante muitos anos.

O primeiro passo com vista à mudança 

desse paradigma foi a criação do Programa 

Nacional de Promoção da Saúde Oral, no 

âmbito da Direção-Geral da Saúde. 

Mais recentemente o projeto cheque- 

-dentista marcou um novo avanço na direção 

do acesso e na diminuição das desigualdades 

entre os cidadãos. O cheque-dentista teve 

uma evolução que a todos nos orgulha e cuja 

reputação já almejou honras internacionais. 

Desde 2008 foram investidos neste projeto 

perto de 100 milhões de euros. Mas, um 

dos problemas associados ao sucesso 

de projetos como o cheque-dentista é, 

precisamente, a tentação de, deslumbradas 

com os resultados, as lideranças políticas 

se acomodarem ao trabalho feito e se 

esquecerem do que ainda falta realizar.

Por isso, e reconhecendo a importância 

inquestionável do projeto cheque- 

-dentista, ainda há um longo caminho a 

percorrer na promoção da saúde oral em 

Portugal. Torna-se necessário alargar os 

cuidados de saúde oral, dos grupos de 

risco à população em geral. Portanto, o 

Governo estabeleceu no seu programa, 

enquanto medida prioritária, a expansão 

e melhoraria da capacidade da rede dos 

cuidados de saúde primários, através 

da ampliação da cobertura do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) na área da saúde 

oral. 

A implementação do projeto-piloto de 

integração de médicos dentistas nos 

cuidados de saúde primários apenas 

foi possível graças a uma colaboração 

próxima com os vários atores do sistema, 

especialmente, a Ordem dos Médicos 

Dentistas. 

Ainda que se possa reconhecer a necessidade 

da evolução do projeto, a verdade é que o 

simples arranque do mesmo constitui um 

marco único para o SNS. 

Os médicos dentistas envolvidos no projeto-

-piloto iniciaram funções em setembro/

outubro do ano passado, pelo que a primeira 

avaliação do desempenho do processo 

ocorrerá no primeiro trimestre do ano 

passado. 

Por outro lado, para além da simples análise 

de indicadores e números, é importante 

ouvir os profissionais de saúde. Por isso, o 

Governo tem mantido um contacto próximo 

com os médicos dentistas integrados no 

projeto-piloto. A verdade é que a sua 

avaliação pessoal é bastante positiva, 

traduzindo uma satisfação sobre a forma 

e os resultados obtidos, valorizando o seu 

papel na concretização da diferença para 

os utentes. Convido os mais céticos a ouvir 

estes colegas. Tenho a certeza que ficarão 

positivamente surpreendidos. 

ROMD - Prevê-se o seu alargamento a outras 

zonas do país, nomeadamente à Região 

Norte, como a ARS Norte anunciou?

FA - O Governo assumiu, no seu programa 

para a saúde, o compromisso de expandir e 

melhorar a capacidade da rede de cuidados 

de saúde primários, nomeadamente na área 

da saúde oral. 

A concretização desse desiderato constitui, 

por si só, uma mudança ambiciosa no sistema 

de saúde do nosso país. 

Como em qualquer processo de 

implementação da mudança é importante 

agora investir no “não abrandamento do 

processo de transformação”.

Portanto, não faria sentido limitarmos esta 

mudança apenas a 11 centros de saúde 

da ARS Lisboa e Vale do Tejo e a 2 da ARS 

Alentejo. Dessa forma, está já previsto o 

alargamento deste projeto a novos centros 

de saúde, durante o ano de 2017, de Norte a 

Sul do país. 

Um outro desafio passará por reconhecer e 

fornecer as mesmas condições de trabalho 

aos restantes médicos dentistas que já 

“Democratizar o acesso aos cuidados de 
saúde oral é a visão que queremos partilhar”

INTEGRAR OS MÉDICOS DENTISTAS 
NOS CENTROS DE SAÚDE FOI UMA 
DAS MEDIDAS ANUNCIADAS HÁ 
UM ANO POR FERNANDO ARAÚJO, 
SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO 
E DA SAÚDE, NO ÂMBITO DAS 
REFORMAS DO SERVIÇO NACIONAL 
NA ÁREA DOS CUIDADOS DE 
SAÚDE PRIMÁRIOS. EM SETEMBRO 
PASSADO, O PROJETO-PILOTO 
ARRANCOU EM 13 UNIDADES, COM 
PRIORIDADE PARA OS UTENTES MAIS 
VULNERÁVEIS, COM CARÊNCIAS 
ECONÓMICAS E COM PATOLOGIAS 
CRÓNICAS ASSOCIADAS.
PARA O GOVERNANTE, O 
ALARGAMENTO DESTA EXPERIÊNCIA 
A OUTRAS ZONAS DO PAÍS E A 
OUTRO TIPO DE UTENTES SERÁ O 
PRÓXIMO PASSO DESTE PROCESSO, 
NO ACESSO GENERALIZADO DA 
POPULAÇÃO A CUIDADOS DE 
SAÚDE ORAL. UMA EXPANSÃO QUE 
OCORRERÁ AO LONGO DE 2017.
FERNANDO ARAÚJO REVELA, AINDA, 
QUE OUTRO DESAFIO PASSA POR 
CRIAR AS MESMAS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS 
QUE JÁ EXERCIAM NO SNS E PREVÊ 
INICIAR A DISCUSSÃO DA CARREIRA 
DOS MÉDICOS DENTISTAS. 
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exerciam a sua profissão no Serviço Nacional 

de Saúde, externamente a este projeto- 

-piloto. Existem cerca de 26 outros médicos 

dentistas nesta situação.

Pretendemos dar-lhes o devido 

reconhecimento e alinhar as suas práticas de 

acordo com os processos implementados no 

projeto-piloto.

Esta normalização permitirá ao Ministério 

da Saúde monitorizar a qualidade e 

produtividade dos cuidados de medicina 

dentária nos cuidados de saúde primários 

do Serviço Nacional de Saúde, ajustando 

as prioridades nacionais de acordo com as 

necessidades dos cidadãos. 

Para além do alargamento a outras zonas, 

está também previsto um alargamento do 

tipo de utentes elegíveis para a referenciação 

para consulta de medicina dentária nos 

cuidados de saúde primários. Democratizar 

o acesso aos cuidados de saúde oral, não 

limitando o acesso apenas a alguns grupos 

de doentes é a visão que queremos partilhar.

ROMD - Quando se poderão encetar as 

negociações do Ministério da Saúde com a 

Ordem dos Médicos Dentistas que permitam 

a criação da carreira de medicina dentária 

no SNS? 

FA - Num ambiente cada vez mais dinâmico 

caraterizado por custos de saúde elevados, 

a procura crescente de serviços de saúde e o 

aumento dos encargos associados às doenças 

crónicas, o objetivo de continuar a garantir 

o acesso de todos os cidadãos a serviços de 

saúde de qualidade, só pode ser alcançado se 

existirem profissionais em número adequado 

e altamente motivados, que tornem os 

serviços acessíveis aos que deles necessitam.

No entanto, as reformas do Serviço Nacional 

de Saúde conduzidas ao longo das últimas 

décadas têm-se concentrado demasiado em 

aspetos relacionados com o financiamento 

da atividade assistencial e com modelos 

organizacionais. 

Uma maior atenção aos aspetos ligados aos 

recursos humanos em saúde permanece 

como um desafio a superar exigindo 

uma clara liderança política do processo, 

com consenso entre parceiros sociais e o 

Estado, um compromisso partilhado rumo 

à sustentabilidade e uma visão comum a 

todos os grupos profissionais envolvidos 

no sistema: a prestação colaborativa de 

cuidados de saúde, em que os mesmos são 

organizados em torno das necessidades 

dos cidadãos e não das profissões de saúde 

enquanto grupos individuais. 

Assim, o XXI Governo Constitucional 

estabeleceu como prioridade estratégica 

o aperfeiçoamento da gestão dos recursos 

humanos e a motivação dos profissionais 

de saúde. De forma a prosseguir estes 

objetivos, é essencial a promoção de novos 

modelos de cooperação e repartição de 

responsabilidades entre as diferentes 

profissões de saúde.  

Para que tal mudança do paradigma de 

colaboração transdisciplinar pudesse ser 

possível, o Governo, através do Ministério 

da Saúde, constituiu um espaço de discussão 

regular com todas as ordens profissionais da 

saúde, na qual se inclui a Ordem dos Médicos 

Dentistas. Acontecendo de forma regular, 

estas reuniões têm-se demonstrado essenciais 

para a construção de uma nova realidade no 

âmbito da saúde. 

Os primeiros resultados destas reuniões 

conjuntas de trabalho já são públicos. A 

aprovação do diploma do Ato em Saúde 

no Conselho de Ministros a 15 de setembro 

do ano passado, apenas foi possível graças 

a um longo trabalho prévio de discussão 

construtiva com todas as ordens profissionais 

da saúde, no qual a Ordem dos Médicos 

Dentistas foi um dos intervenientes mais 

construtivos e disponíveis. 

A inclusão do Ato do Médico Dentista neste 

diploma é, por si só, um grande passo no 

que diz respeito à consolidação do papel 

do médico dentista enquanto prestador de 

cuidados de saúde. 

Temos clara consciência que o incremento 

progressivo do número de médicos dentistas 

A inclusão do Ato do Médico 
Dentista neste diploma [Ato em 
Saúde] é, por si só, um grande passo 
no que diz respeito à consolidação 
do papel do médico dentista 
enquanto prestador de cuidados de 
saúde
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no Serviço Nacional de Saúde irá ter um 

impacto real na saúde, com ganhos para a 

saúde das populações a médio e longo prazo.

Paralelamente à construção conjunta do 

diploma do Ato em Saúde, o Ministério da 

Saúde tem também vindo a desenvolver 

uma discussão alargada com as várias ordens 

profissionais do setor da saúde tendo em 

vista a construção de uma estratégia para 

o Desenvolvimento e Sustentabilidade do 

Serviço Nacional de Saúde. 

Entre vários aspetos discutidos, a 

consagração das carreiras de diferentes 

profissionais de saúde, tais como 

nutricionistas, psicólogos ou farmacêuticos, 

bem como técnicos de diagnóstico e 

terapêutica e médicos dentistas tem estado 

em análise.  

Esperamos poder no ano de 2017 iniciar a 

discussão sobre a estruturação das carreiras, 

que será seguramente um instrumento 

diferenciador e promotor da qualidade dos 

profissionais, que são indispensáveis para o SNS.

ROMD - Essa carreira permitirá a inclusão 

dos médicos dentistas, algumas dezenas, 

que aí exercem, embora não integrados na 

experiência-piloto? E quanto aos médicos 

dentistas a exercer nos Serviços Regionais de 

Saúde da Madeira e dos Açores?

FA - Para além da contratação dos 13 

médicos dentistas envolvidos no projeto- 

-piloto de integração de médicos dentistas 

nos cuidados de saúde primários do 

Serviço Nacional de Saúde em 2016, serão 

contratados novos médicos dentistas em 

2017 e, finalmente, será homogeneizada a 

metodologia de trabalho dos 26 médicos 

dentistas que já exerciam a sua profissão 

no âmbito do SNS, ainda que de forma 

assimétrica, não devidamente reconhecida e 

pontual. 
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Idealmente, no final do ano 2017, existirão 

no Serviço Nacional de Saúde de Portugal 

continental cerca de meia centena de 

médicos dentistas a exercer a sua profissão 

nos cuidados de saúde primários, de forma 

homogénea, em condições semelhantes 

e com monitorização centralizada. 

Constituirão um embrião de um projeto que 

não terá retorno e finalmente a afirmação 

incontestável do papel dos médicos dentistas 

no SNS.

A prestação de cuidados de saúde oral nos 

Açores e da Madeira enquadra-se no âmbito 

da autonomia regional, em termos da 

definição das políticas e dos programas de 

saúde. 

ROMD -  A Direcção-Geral da Saúde revelou 

recentemente que na última década, 

e essencialmente devido ao Programa 

Nacional de Promoção da Saúde Oral, o 

número de cáries em crianças e jovens 

caiu 75%. Este programa, conhecido como 

cheque-dentista, abrange mais alguns 

grupo populacionais, como grávidas e 

portadores de HIV, entre outros, mas ainda 

não contempla, por exemplo, os diabéticos, 

doença em que a saúde oral tem forte 

influência em termos de partilha de fatores 

de risco. Para quando o alargamento do 

programa a novos grupos da população?

FA - Desde 2008 o projeto cheque-dentista 

tem tido uma evolução impressionante: 

começado com as grávidas seguidas no SNS 

e idosos beneficiários do complemento 

solidário, estendeu-se às crianças e jovens em 

2009, com alargamento de coorte em 2013, 

para ainda incluir os utentes infetados com 

o vírus VIH/SIDA em 2010 e a intervenção 

precoce no cancro oral em 2014, até mais 

recentemente os adolescentes. 

Em suma, desde 2008 foram abrangidos 

aproximadamente 2.5 milhões de utentes, que 

utilizaram cerca de 2.7 milhões de cheques- 

-dentista, perfazendo um total de 8,5 milhões 

de intervenções, das quais 59% foram de 

carácter preventivo, 22% curativo e 3% 

referentes a extrações. 

Não obstante este percurso 

inquestionavelmente positivo, o Governo 

assumiu no seu Programa para a Saúde o 

compromisso de defender o Serviço Nacional 

de Saúde, nomeadamente através da 

capacitação dos cuidados de saúde primários 

para a prestação de cuidados de medicina 

dentária. 

Nesse âmbito, os doentes diabéticos são 

já elegíveis para consultas de saúde oral 

nos centros de saúde do projeto-piloto de 

integração de médicos dentistas nos cuidados 

de saúde primários. Neste contexto, e alinhado 

com um compromisso de investimento na 

capacidade de resposta do serviço público às 

necessidades dos portugueses, o alargamento 

previsto do número de médicos dentistas a 

exercer a sua profissão no Serviço Nacional 

de Saúde garantirá também um aumento 

progressivo do acesso, com equidade, dos 

doentes diabéticos a cuidados de saúde oral a 

nível nacional. 

ROMD - Em termos pessoais, como está 

a ser esta experiência no Ministério da 

Saúde? Para além do sacrifício pessoal, nem 

sempre entendido por quem está de fora, 

que outros fatores correspondem às suas 

expectativas e quais as maiores surpresas?

FA - Quando há um ano assumimos 

funções, encontramos um Serviço Nacional 

de Saúde essencialmente desmotivado. 

Nesse contexto, construímos um programa 

de governo responsável, robusto e 

ambicioso com objetivo último de 

fortalecer o SNS e promover a adequação, 

qualidade, acesso e eficiência dos serviços 

prestados. 

No entanto, defender o Serviço Nacional 

de Saúde não significa, necessariamente, 

ser conservador em relação a ele. Antes 

pelo contrário. Se pretendemos robustecer 

o Serviço Público deveremos torná-lo 

cada vez mais eficiente e alinhado com 

as necessidades dos cidadãos. Para que 

tal ímpeto seja possível, a mudança e 

inovação são essenciais. Ora, de todas as 

áreas estudadas pela economia e gestão, o 

setor da saúde apresenta-se como aquele 

em que a implementação da mudança é 

mais desafiante. Tal deve-se a uma elevada 

complexidade do sistema e grande número 

de atores nele envolvido. 

Esperamos poder no ano de 2017 iniciar 
a discussão sobre a estruturação das 
carreiras, que será seguramente um 
instrumento diferenciador e promotor 
da qualidade dos profissionais, que são 
indispensáveis para o SNS
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Os profissionais de saúde e as próprias 

instituições tendem a ver a inovação e 

mudança com ceticismo. A implementação 

do projeto-piloto de integração de 

médicos dentistas nos cuidados de saúde 

primários do Serviço Nacional de Saúde 

não foi exceção. No entanto, o diálogo 

próximo com os profissionais de saúde e 

o seu envolvimento enquanto atores da 

mudança parece ser um fator crítico de 

sucesso deste tipo de projetos. 

Por outro lado, foi com agrado que 

verificámos a abertura e motivação 

dos profissionais de saúde para uma 

articulação próxima com o Ministério da 

Saúde, mesmo cientes que, face às fortes 

restrições orçamentais, não seria possível 

corresponder a todas as solicitações 

efetuadas. 

O diploma do Ato em Saúde, em que pela 

primeira vez na história foi possível alinhar 

todas as ordens profissionais da saúde na 

defesa dos cidadãos, é a prova que, afinal 

de contas, com base num diálogo resiliente, 

é possível construir consensos no Serviço 

Nacional de Saúde. Os portugueses têm 

muito a ganhar com esse espírito de corpo 

na defesa do Serviço Nacional de Saúde. 

ROMD - Qual o feedback que obteve da sua 

presença no XXV Congresso da OMD?

FA - O exercício de funções de liderança 

política não deve fazer-se de forma distante 

e desligada da realidade do terreno. 

Portanto, é essencial procurar proativamente 

espaços de discussão e partilha de 

perspetivas com os profissionais, ordens 

profissionais e instituições. 

O Congresso Anual da Ordem dos Médicos 

Dentistas é, sem dúvida, um momento 

marcante para os médicos dentistas e para 

a sociedade. Foi para mim, portanto, uma 

enorme honra poder partilhar tal espaço 

com uma classe profissional com a qual o 

Ministério da Saúde quer construir uma  

relação cada vez mais próxima. 

Aproveito para agradecer a forma como 

fui recebido no XXV Congresso da OMD, 

com elevada consideração, disponibilidade, 

profissionalismo e lealdade institucional, 

consistente com a relação que tem pautado 

este executivo com a Ordem dos Médicos 

Dentistas. 

Podemos não estar sempre de acordo, até 

porque aí reside a riqueza das democracias, 

mas é na defesa dos melhores interesses dos 

cidadãos que sempre encontramos pontos de 

convergência e consenso. 
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As seis ordens que representam o setor da 

saúde foram recebidas pelo Presidente da 

República, Marcelo Rebelo de Sousa, no 

Palácio de Belém, em dezembro do ano 

passado. No encontro, os responsáveis 

destas associações profissionais apresenta-

ram o documento “Melhorar a Sustentabi-

lidade do Sistema de Saúde em Portugal”.

Os bastonários das Ordens dos Enfermei-

ros, Farmacêuticos, Médicos, Médicos Den-

tistas, Nutricionistas e Psicólogos pediram 

uma “lei de programação na saúde” à se-

melhança da que já existe noutros setores, 

como é o caso da Lei de Programação Mi-

litar e da Lei de Bases Gerais da Segurança 

Social. Por outro lado, alertaram para a 

“iminente incapacidade de prestação do 

nível necessário de cuidados à população, 

a realizar pelo Serviço Nacional de Saúde 

Presidente da República

Ordens da saúde pedem lei
de programação na saúde

(SNS)”. Para tal, solicitaram a reposição do 

financiamento do SNS ao nível da média 

da OCDE. De acordo com estes profissio-

nais, a medida implicará um acréscimo de 

verbas de 1,2 mil milhões de euros. 

O bastonário da Ordem dos Médicos Den-

tistas, Orlando Monteiro da Silva, transmi-

tiu algumas das preocupações que afetam 

a medicina dentária, nomeadamente rela-

cionadas com a acessibilidade da popula-

ção aos cuidados de saúde oral e a forma-

ção e qualificação dos médicos dentistas. 

Em “Melhorar a Sustentabilidade do Siste-

ma de Saúde em Portugal”, as ordens de-

fenderam que “quando a discussão sobre 

políticas de saúde passa exclusivamente 

para o plano da disputa partidária e dos 

ciclos eleitorais ou orçamentais fica com-

prometido e adiado todo um conjunto de 

soluções” e enumeraram algumas, como 

“a doença crónica, a evolução tecnológica, 

a desinformação, o envelhecimento popu-

lacional”, responsáveis por “provocar ten-

sões crescentes nos sistemas de saúde mais 

desenvolvidos”.

Para os bastonários das associações pro-

fissionais da saúde, a lei de programação 

da saúde permitirá “deslocar a discussão 

circunstancial de cada Orçamento de Es-

tado para uma ótica plurianual, tendo 

a virtude de poder acabar gradualmen-

te com a suborçamentação, de prever e 

obrigar a gerir melhor, de integrar toda 

a rede nacional de prestação de cuidados 

(e que são os diversos setores do Sistema 

de Saúde que a Lei de Bases define como 

complementares), nomeadamente o setor 

privado e social”. Assim como “reforçar 
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o vínculo de responsabilidade e deveres 

do cidadão e de obrigar, de forma mais 

visível, a um investimento mais eficaz na 

promoção da saúde”, lê-se no documento.

Marcelo Rebelo de Sousa tomou nota das 

propostas e preocupações de cada ordem 

profissional, tendo-se mostrado sensível 

quanto às questões relacionadas com a 

saúde, educação e segurança social apre-

sentadas pelos bastonários da saúde.

Já o ministro da Saúde, Adalberto Campos 

Fernandes, disse em declarações à agên-

cia Lusa que o reforço de 1,2 mil milhões 

é razoável, no entanto o orçamento não 

suporta esse acréscimo. “A posição que as 

ordens profissionais têm tido - e têm tido 

a delicadeza de conversar connosco - é 

razoável e corresponde a uma expectati-

va que nós compreendemos”, explicou. 

Porém, lembrou que Portugal tem “obri-

gações internacionais, que são muito re-

levantes para o conjunto do país”, pelo 

que “nem o país suportaria em termos 

orçamentais um acréscimo imediato desse 

valor, nem o concerto internacional a que 

estamos obrigados a responder perante 

obrigações externas permitiria tal”.

Na reunião estiveram presentes as bas-

tonárias da Ordem dos Enfermeiros, Ana 

Rita Pedroso Cavaco, da Ordem dos Nu-

tricionistas, Alexandra Bento, e da Ordem 

dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, os 

bastonários da Ordem dos Médicos, José 

Manuel Silva, da Ordem dos Médicos Den-

tistas, Orlando Monteiro da Silva, da Or-

dem dos Psicólogos Portugueses, Telmo 

Mourinho Baptista, o vice-presidente do 

Conselho Diretivo da Ordem dos Enfer-

meiros, Luís Filipe Barreira, e Mário Pinto, 

assessor do Presidente da República para a 

área da saúde.

Da esquerda para a direita, Luís Filipe Barreira, vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, Orlando 

Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, Ana 

Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, Alexandra Bento, 

bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e Telmo Mourinho 

Baptista, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses





omd | 62
Nacional

Nos termos do disposto no artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outu-

bro, diploma que estabelece o regime jurí-

dico a que devem obedecer as práticas de 

publicidade em saúde, compete à Entida-

de Reguladora da Saúde (ERS) definir os 

elementos de identificação, para efeitos 

do disposto no n.º 1 do artigo 4.º, bem 

como, os elementos previstos no n.º 1 do 

artigo 5.º, ambos do referido diploma le-

gal.

De entre os instrumentos jurídicos descritos 

no artigo 17.º dos Estatutos da ERS, aprova-

dos pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de 

agosto, a opção pela aprovação de um re-

gulamento com eficácia externa permitirá 

fixar limites concretos à informação conti-

da numa mensagem ou informação publi-

Regulamento que desenvolve regime jurídico está em vigor

Publicidade em saúde

O documento desenvolve o regime das 

práticas em matéria de publicidade e vi-

gora desde 24 de dezembro de 2016. De 

acordo com a Entidade Reguladora da 

Saúde (ERS), o Regulamento nº 1058/2016 

resulta de várias iniciativas que se desti-

naram à obtenção de contributos das en-

tidades com interesse nesta matéria. 

Após ter sido definido de acordo com o 

que está estabelecido no artigo 10º do 

Decreto-Lei 238/2015, de 14 de outubro, 

em vigor desde 1 de novembro de 2015, 

o regulamento foi colocado pela ERS em 

consulta pública (entre maio e junho do 

ano passado) e, mais tarde, submetido a 

discussão e parecer do Conselho Consul-

tivo da ERS. A 24 de novembro do ano 

passado foi aprovado pela Entidade Re-

guladora da Saúde e publicado em Diário 

da República.

O regulamento do regime jurídico da pu-

blicidade em saúde tem “eficácia externa” 

e, como é anunciado pela ERS, “permiti-

rá fixar limites concretos à informação 

contida numa mensagem ou informação 

publicitária, quer no que respeita aos ele-

mentos de identificação do interveniente 

a favor de quem a prática de publicidade 

em saúde é efetuada, quer no que respei-

ta a todos os elementos considerados ade-

quados e necessários para a sua completa 

compreensão por parte dos utentes”.

Para Orlando Monteiro da Silva, bastoná-

rio da Ordem dos Médicos Dentistas, com 

assento no Conselho Consultivo da ERS 

em representação das ordens profissionais 

da saúde, o documento “ficou aquém das 

possibilidades de desenvolvimento e cla-

rificação, propostas por todos, cidadãos e 

Conselho Consultivo da ERS”, em particu-

lar no que concerne à “interpretação do 

articulado sobre tratamentos gratuitos”. 

Contudo, disse, “esperemos, ainda assim, 

que a ERS passe a ter uma ação consequen-

te para o público, em consonância com as 

suas atribuições em matéria de práticas de 

publicidade em saúde”.

Ainda segundo uma nota da ERS, divul-

gada na sua página eletrónica, com este 

regulamento “pretende-se conferir maior 

certeza e segurança jurídicas a todos os 

intervenientes que desenvolvam uma prá-

tica publicitária em saúde no mercado e, 

ao mesmo tempo, salvaguardar os direitos 

dos utentes, na proteção da sua saúde, na 

segurança dos atos e serviços prestados e, 

ainda, na informação disponibilizada”.

Nesta edição, a Revista da OMD dispo-

nibiliza na íntegra o Regulamento nº 

1058/2016.

citária, quer no que respeita aos elementos 

de identificação do interveniente a favor 

de quem a prática de publicidade em saúde 

é efetuada, quer no que respeita a todos os 

elementos considerados adequados e ne-

cessários para a sua completa compreen-

são por parte dos utentes, conferindo, 

assim, maior certeza e segurança jurídica 

a todos os intervenientes que desenvol-

vam uma prática publicitária em saúde no 

mercado e maior proteção dos direitos dos 

utentes à proteção da saúde, à segurança 

dos atos e serviços e à informação.

Em cumprimento do disposto no artigo 

18.º dos Estatutos da ERS, o regulamento, 

enquanto projeto, foi submetido ao res-

petivo procedimento de consulta pública, 

por divulgação na página eletrónica da 

ERS, tendo os interessados disposto de um 

prazo de 30 dias úteis para se pronuncia-

rem.

Nos termos do n.º 1 do artigo 47.º dos mes-

mos Estatutos, o projeto de regulamento 

foi ainda submetido a discussão e parecer 

do Conselho Consultivo da ERS.

O relatório final, que analisa as respostas 

recebidas no âmbito do procedimento de 

consulta regulamentar e fundamenta as 

opções da ERS, encontra-se publicado na 

página eletrónica desta Entidade.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea a) 

do artigo 17.º dos Estatutos da ERS e no ar-

tigo 10.º do Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 

de outubro, o Conselho de Administração 

da ERS aprova o seguinte regulamento:

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE
Regulamento n.º 1058/2016

PREÂMBULO
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ARTIGO 2.º
Elementos de identificação do interve-

niente a favor de quem a prática de pu-

blicidade em saúde é efetuada

1 — De forma a garantir o direito do 

utente à proteção da saúde, à informa-

ção e à identificabilidade, as práticas de 

publicidade em saúde devem identificar 

de forma verdadeira, completa e inteli-

gível o interveniente a favor de quem 

são efetuadas, de modo a não suscitar 

dúvidas sobre a natureza e idoneidade 

do mesmo.

2 — Para efeitos do disposto no número 

anterior e no artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-

-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro, são 

considerados elementos de identificação 

do interveniente, que devem constar 

obrigatoriamente em qualquer prática de 

publicidade em saúde, os seguintes:

  a) Nome ou firma, e designação co-

mercial ou social, consoante o inter-

veniente a favor de quem a prática 

de publicidade em saúde é efetuada 

seja uma pessoa singular ou coletiva;

 b) Número de identificação fiscal.

3 — Nos casos em que o interveniente 

a favor de quem a prática de publicida-

de em saúde é efetuada esteja sujeito a 

registo na ERS, são ainda considerados 

elementos de identificação que devem 

constar obrigatoriamente em qualquer 

publicidade em saúde, os seguintes:

  a) Número de inscrição na ERS da en-

tidade, pessoa singular ou coletiva, 

ou número do registo do estabeleci-

mento prestador de cuidados de saú-

de, por aquela detido, quando este 

seja o objeto da publicidade;

  b) Número da licença de funciona-

mento do estabelecimento prestador 

de cuidados de saúde objeto da pu-

blicidade, se abrangido pela obriga-

toriedade legal de possuir a referida 

licença para a tipologia ou tipologias 

de atividade que desenvolve;

  c) Morada ou localização geográfica 

do estabelecimento objeto da publici-

dade, quando a publicidade em causa 

for efetuada por, ou tiver como obje-

to, um estabelecimento prestador de 

cuidados de saúde;

  d) Número de cédula profissional e 

indicação das habilitações profissio-

nais, quando o interveniente a favor 

de quem a prática de publicidade em 

saúde efetuada for um profissional de 

saúde.

4 — Sem prejuízo do disposto nos núme-

ros anteriores, sempre que o intervenien-

te a favor de quem a prática de publicida-

de em saúde é efetuada esteja sujeito a 

registo na ERS, fica dispensado de indicar 

o respetivo número de identificação fis-

cal.

ARTIGO 3.º
Elementos da mensagem ou informação 

publicitada, adequados e necessários ao 

completo esclarecimento do utente

1 — A mensagem ou informação publi-

citada deve ser redigida e difundida de 

forma clara e precisa, e deve conter todos 

os elementos considerados adequados e 

necessários ao completo esclarecimento 

do utente.

2 — Para efeitos do disposto no número 

anterior e no artigo 5.º, n.º 1, do Decre-

to-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro, são 

considerados elementos adequados e ne-

cessários ao completo esclarecimento do 

utente, e que devem constar obrigatoria-

mente da mensagem ou informação publi-

citada, os seguintes:

  a) Sempre que a mensagem ou a infor-

mação publicitada tiver como objeto 

atos e/ou serviços prestados num esta-

belecimento prestador de cuidados de 

saúde, deve referir a morada ou locali-

zação geográfica do estabelecimento;

  b) Sempre que a mensagem ou a infor-

mação publicitada tiver como objeto 

qualquer informação sobre profissio-

nais de saúde, devidamente identifica-

dos ou identificáveis, deverá referir o 

número de cédula ou carteira profissio-

nal e respetiva entidade emitente;

  c) Sempre que a mensagem ou a infor-

mação publicitada tiver como objeto 

a prestação de informação sobre con-

venções, acordos ou protocolos para a 

prestação de cuidados de saúde, deve 

ser feita menção à existência de even-

tuais restrições e/ou exceções no acesso 

aos cuidados de saúde ao abrigo de tais 

instrumentos, e deve ser indicado o lo-

cal, físico ou eletrónico, onde toda a in-

formação contratual sobre os mesmos 

está acessível para consulta;

ARTIGO 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente regulamento define os ele-

mentos de identificação dos intervenientes 

a favor de quem são efetuadas as práticas 

de publicidade em saúde, bem como os ele-

mentos que devem constar na mensagem ou 

informação publicitada, nos termos do dis-

CAPÍTULO I
Disposições gerais

posto nos artigos 4.º, n.º 1, 5.º, n.º 1 e 10.º do 

Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro.

2 — O presente regulamento é aplicável a 

quaisquer práticas de publicidade em saú-

de que sejam desenvolvidas por quaisquer 

intervenientes, nos termos do disposto nas 

alíneas a) e b) do artigo 2.º do Decreto-Lei 

n.º 238/2015, de 14 de outubro.

3 — As regras e princípios constantes do 

presente regulamento aplicam-se a quais-

quer práticas de publicidade em saúde, 

independentemente do meio de difusão 

utilizado, nomeadamente audiovisual, 

oral, escrito, internet ou outro.

CAPÍTULO II
Dos elementos da mensagem ou informação publicitada



omd | 64
Nacional

  d) Sempre que a mensagem ou a in-

formação publicitada referir os preços 

de atos e/ou serviços de saúde, deve 

indicar quais os atos e/ou serviços que 

se encontram efetivamente compreen-

didos nesse preço, bem como, indicar 

o preço total expresso em moeda com 

curso legal em Portugal, incluindo 

eventuais taxas e impostos;

  e) Sempre que a mensagem ou a infor-

mação publicitada utilizar expressões 

como «grátis», «gratuito», «sem encar-

gos», «com desconto» ou «promoção», 

deve explicitar que atos e/ou serviços se 

encontram efetivamente compreendidos 

e abrangidos por tais expressões;

  f) Sempre que a mensagem ou a informa-

ção publicitada fizer menção ou invocar 

características ou elementos técnicos e/

ou científicos de um ato ou serviço, deve 

conter informação sobre a referência ou 

fonte técnica e científica que comprove o 

seu rigor, bem como referência a normas 

e/ou orientações nacionais e/ou interna-

cionais seguidas para o ato ou serviço em 

causa;

  g) Sempre que a mensagem ou a infor-

mação publicitada se referir a atos e/ou 

serviços que para serem efetivamente 

prestados necessitem de uma avaliação 

prévia, de um diagnóstico individual pré-

vio ou de uma prescrição médica prévia, 

de acordo com a Lei ou com as legis artis, 

deve conter expressamente essa menção;

  h) Sempre que a mensagem ou infor-

mação publicitada tiver por objeto uma 

campanha com duração limitada, devem 

ser expressamente indicados os respeti-

vos prazos temporais.

3 — Independentemente do meio de difu-

são utilizado, qualquer mensagem ou infor-

mação publicitária deve conter a referência 

a um contacto para a prestação de esclare-

cimentos aos utentes, podendo ser adotada, 

entre outras, a fórmula seguinte:

“Para mais informações contacte a [nome 

ou firma, e designação comercial ou social, 

consoante o interveniente seja uma pessoa 

singular ou coletiva], através do telefone ou 

telemóvel [número de contacto telefónico] 

ou do endereço de correio eletrónico [indicar 

o respetivo endereço eletrónico], ou consulte 

a página eletrónica [indicar a respetiva pági-

na eletrónica].”

4 — A mensagem ou informação publicita-

da deve ser efetuada em língua portuguesa, 

admitindo-se o uso de expressões noutra lín-

gua, desde que estas já sejam comummente 

reconhecidas e utilizadas na área da saúde.

5 — Só é permitida a utilização de línguas 

estrangeiras na mensagem ou informação 

publicitada, mesmo que em conjunto com 

a língua portuguesa, quando a publicidade 

tenha estrangeiros como destinatários exclu-

sivos ou principais.

6 — Na mensagem ou informação publici-

tada, ou na sua difusão, não devem ser uti-

lizadas marcas, designações comerciais e ou-

tros sinais distintivos que possam confundir a 

identidade do interveniente a favor de quem 

a prática de publicidade em saúde é efetuada 

com um concorrente direto ou indireto.

ARTIGO 4.º
Meios de difusão

1 — Qualquer que seja o meio utilizado 

para a difusão da prática de publicidade em 

saúde, a mensagem ou informação publicita-

da deve ser clara, precisa e inteligível, quer 

quanto aos elementos de identificação, quer 

quanto aos demais elementos essenciais ao 

completo esclarecimento dos utentes, asse-

gurando uma interpretação adequada, de 

modo a que a informação transmitida seja 

facilmente compreendida pelo utente.

2 — A difusão da mensagem ou informa-

ção publicitada através de qualquer meio 

deve ser efetuada pelo tempo necessário e 

suficiente para permitir a sua visualização, lei-

tura e/ou audição adequadas e inteligíveis. 

3 — Na difusão escrita da mensagem ou 

informação publicitada, a fonte, o tama-

nho e o espaçamento da letra, bem como 

a entrelinha, devem permitir a legibilidade 

adequada do texto integral.

4 — Entende-se por legibilidade ade-

quada, para efeitos do número anterior, a 

utilização da dimensão mínima seguinte 

dos carateres:

  a) Audiovisual (incluindo televisão) — 

17 pontos;

  

  b) Escrita (incluindo imprensa, inter-

net e correio eletrónico) — 9 pontos;

  c) Cartazes no interior dos estabeleci-

mentos — 30 pontos;

  d) Cartazes de exterior de média dimen-

são (opi/mupi e master) — 90 pontos;

  e) Cartazes de exterior de grande for-

mato (dimensões 4x3 m, 8x3 m ou 

10x5m); na ampliação dos carateres de-

verá ser mantida a proporção que de-

corre da dimensão mínima para os car-

tazes de exterior de média dimensão.

5 — A difusão da mensagem ou a in-

formação publicitada através da rádio 

deve ser efetuada pelo tempo necessário 

e suficiente para permitir a sua audição 

adequada e inteligível.

6 — A difusão da mensagem ou a in-

formação publicitada através da internet 

deve ser efetuada pelo tempo necessário 

e suficiente para permitir a sua legibilida-

de e audição adequadas e inteligíveis.

ARTIGO 5.º
Regime sancionatório

A violação do disposto no presente regula-

mento é sancionável nos termos do artigo 8.º 

do Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outu-

bro.

CAPÍTULO III
Disposições finais

ARTIGO 6.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no 

prazo de 30 dias após a sua publicação na 2.ª 

série do Diário da República.

9 de novembro de 2016. — O Conselho de 

Administração:  

Professora Doutora Sofia Nogueira da Silva, 

presidente — Professor Doutor Álvaro Morei-

ra da Silva, vogal — Dr. Nuno Castro Marques, 

vogal.
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OPINIÃO

Relação 
médico-doente
No XXV Congresso da OMD, o Conselho Deontológi-

co e de Disciplina realizou um fórum sobre “A relação 

entre o profissional de saúde e o utente”, convidando 

para esse fim os representantes dos conselhos de disci-

plina das várias ordens profissionais da saúde.

O tema do fórum foi relacionado com uma recente 

notícia que a Organización Médica Colegial de Es-

paña, congénere da Ordem dos Médicos, com o apoio 

de médicos e organizações similares de vários países, 

está a preparar uma candidatura para classificação 

pela UNESCO da relação médico-doente a Património 

Imaterial da Humanidade, pela necessidade de se cria-

rem mecanismos de preservação e de proteção desta 

relação, porque hoje assiste-se a tentativas deliberadas 

para perturbá-la. 

Um bom exemplo destas tentativas é a substituição da 

denominação “doente” por “cliente”. A palavra “clien-

te” tem sido desde sempre associada à atividade co-

mercial, definindo-se então um consumidor como uma 

pessoa que procura adquirir um bem ou um serviço. A 

sua adoção nos serviços de saúde cria inevitavelmente a 

equiparação deste serviço a uma aquisição de bens ma-

teriais, onde são criadas necessidades, que despertam 

vontades ou desejos na sua aquisição, descentrando o 

objeto essencial da atividade médica que é a saúde do 

doente.

O doente é normalmente uma pessoa que sofre de 

algum tipo de distúrbio ou patologia, encontrando-se 

em estado vulnerável, inferiorizado e precisando de 

ajuda e atenção por parte de um médico.

Por sua vez, compete ao médico ouvi-lo e dispensar-

-lhe o tempo de consulta suficiente para que se sinta à 

vontade de maneira a poder transmitir as suas dúvidas 

e angústias. 

Desta forma, estabelece-se uma relação médico-doen-

te, onde há uma interação entre os dois, um normal-

mente debilitado e inferiorizado e outro detentor do 

conhecimento da ciência médica e portanto capaz, es-

pera-se, em encontrar a solução para os problemas do 

primeiro.

Antes de avançar no tema, quero no entanto realçar 

que podem coexistir indivíduos que procurem um mé-

dico (dentista) sem estarem, efetivamente, doentes. No 

entanto, a necessidade de conhecerem o seu estado de 

saúde oral ou dar solução às suas insatisfações, levam 

a que procurem a opinião de um médico, com quem 

pretendem estabelecer uma relação de confiança.

Este tipo de interação vai, como se compreende, muito 

para além de uma simples prestação de serviços, sendo 

difícil de entender a equiparação de doente a cliente. 

O ponto central da consulta médica está na necessida-

de de o médico ouvir o doente e identificar qual o mo-

tivo principal da consulta. Terá que interpretar a forma 

como o doente se expressa, qual a sua narrativa. Muitas 

vezes o doente tem já um conjunto de ideias prévias 

sobre o seu problema de saúde, desde a causa às con-

sequências, da gravidade e quais os tratamentos pos-

síveis, podendo até ter já consultado outros médicos. 

Hoje o acesso à informação médica através da internet 

está facilitado e é generalizado, apesar que nem toda a 

informação disponível é credível, coexistindo também 

muita desinformação. 

Perante as dúvidas legitimamente levantadas pelos 

doentes durante a consulta médica, compete ao médi-

co esclarecer de forma cabal, clara e competente essas 

mesmas dúvidas. 

O médico não deve temer, portanto, a informação que 

o doente possa ter, pois está sempre perante uma assi-

metria de conhecimentos entre os dois, altamente des-

favorável para o doente. Terá sim, a responsabilidade 

de identificar a informação errónea que o doente pos-

sua e através de um diálogo afável, comunicando de 

forma franca e aberta, reconhecendo os seus medos, 
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anseios, dúvidas e em que estado de vulne-

rabilidade se encontra, tentando esclarecê-lo 

e de acordo com a melhor informação médi-

ca disponível, de forma compreensível e de 

acordo com o nível sociocultural do doente. 

Durante a consulta o doente deve ser esti-

mulado a participar na discussão do seu caso 

clínico e na escolha do tipo de tratamento 

que pretende, especialmente quando há a 

necessidade de envolvê-lo na aquisição de 

comportamentos individuais fundamentais e 

altamente desejáveis para que mais facilmen-

te possa ser atingida a cura. 

Exemplo acabado disto é, quando perante 

uma doença crónica, por exemplo a perio-

dontite, o médico dentista deve esclarecer 

cabalmente o doente de que se trata e como 

se trata, para que o doente, uma vez assimi-

lada a informação, fazer parte integrante do 

tratamento, colaborando naquilo que lhe 

compete, de forma a que a doença possa ser 

controlada mais facilmente.

A antiga atitude médica de paternalismo 

deve ser substituída por uma atitude parti-

cipativa dos doentes na discussão dos seus 

processos clínicos.

Cabe, também, ao médico gerir as expecta-

tivas criadas pelo resultado do tratamento 

proposto, especialmente no que diz respeito, 

à garantia de resultados.

É humano que perante a doença, sejam 

criadas expectativas de cura e a garantia de 

resultados por parte de quem está em so-

frimento, mas caberá ao médico não contri-

buir para a criação de falsas expectativas, de 

expectativas desmesuradas ou da garantia 

de resultados, pois não os pode fazer, mas 

sim, garantir meios e procedimentos clínicos 

regidos pelas “legis artis”. 

Durante a consulta o médico após ter feito a 

recolha dos dados necessários para efetuar 

um diagnóstico, deve explicar muito bem e 

de forma clara e compreensível, discutir e 

negociar com o doente tudo o que irá afe-

tar o seu comportamento e relacionamen-

to com outras pessoas, o que está disposto 

a mudar e o que vai fazer para lidar com a 

situação. 

Tal facto implica que a mensagem do médico 

seja muito bem entendida de maneira a con-

seguir o consentimento informado por parte 

do doente, que em última instância decidirá 

seguir ou não, os seus conselhos. Um doente 

bem informado é um doente colaborante.

Aqui reside a importância da confiança que 

se deve estabelecer entre os dois e a transmis-

são de competência e segurança na atuação 

por parte do clínico. A consulta médica tem, 

portanto, que ser fundamentada no conhe-

cimento técnico, para que seja feito um bom 

diagnóstico.

Para chegar a um diagnóstico correto muitas 

vezes é necessário recorrer a meios auxiliares 

de diagnóstico, tendo bem presente a cons-

tante evolução tecnológica que atualmente 

atinge especialmente a área da imagiologia, 

surgindo novos aparelhos e com melhor qua-

lidade de imagem.

Com um correto diagnóstico, chega o mo-

mento de elaborar um plano de tratamento, 

que deve ser discutido diretamente e “nego-

ciado” com o doente e atendendo às suas 

legítimas expectativas.

O médico está portanto obrigado à utilização 

dos melhores meios ao seu dispor, atuando 

em conformidade com o estágio de desen-

volvimento de sua ciência, com diligência, 

prudência e as técnicas necessárias, utilizan-

do os recursos de que dispõe.

Por fim, indicaria como fator importante a 

preservar para a defesa desta relação, a re-

serva de confidencialidade.

Esta relação estabelecida entre o médico e o 

seu doente caracteriza-se por compromissos 

do médico perante o doente, baseado em 

deveres que deve ser preservada e elevada a 

patamares de excelência, onde se reconhece 

que a saúde é um bem jurídico primordial 

inegociável, garantindo ao doente que o mé-

dico segue os altos padrões morais e éticos-

-profissionais e na defesa incondicional dos 

seus interesses.

Por outro lado, é preciso que doente tenha 

a consciência que também tem deveres para 

com o médico como respeitar o direito dos 

outros doentes e as normas instituídas pelo 

estabelecimento de saúde onde recorreu, 

fornecer toda a sua informação clínica, seguir 

os conselhos e prescrições e pagar o valor dos 

honorários pedidos.

Porque o tema que abordamos é a “alma ma-

ter” da prestação de serviços que um médico 

executa, quero realçar a definição de saúde 

emitida pela OMS em que a “saúde não é 

apenas um estado de ausência de doença, 

mas um estado de completo bem-estar físi-

co, mental e social”. Dir-se-á que é algo ideal 

que o clínico deve querer atingir, mas com a 

consciência da sua intangibilidade. 

Compete pois ao médico introduzir na rela-

ção com o doente criar um ambiente de con-

fiança, respeito e responsabilidade, podendo 

até levar à criação de laços de amizade entre 

os dois. 

Em forma de conclusão, durante a consulta 

médica é crucial que seja criada empatia en-

tre médico e doente, associada a um elevado 

grau de humanismo, honestidade, compai-

xão, disponibilidade, prudência, competên-

cia e coragem para toma decisões, incutindo 

um otimismo moderado no doente na ob-

tenção da cura.

Parafraseando William Osler (1849-1919), 

uma das figuras importantes da medicina 

moderna: “Tão importante quanto conhecer 

a doença que o homem tem, é conhecer o 

homem que tem a doença”.

Seria, pois, altamente desejável que desta re-

lação o médico dentista pudesse referir-se ao 

doente como sendo «o meu doente» e em 

contrapartida, os doentes se refiram como 

sendo «o meu médico dentista».

Considerando todos estes fatores e se estes 

forem escrupulosamente cumpridos, eleva 

inevitavelmente a dignidade do profissional 

e o seu reconhecimento por parte da comu-

nidade.

Luís Filipe Correia 

Presidente do Conselho
Deontológico e de Disciplina 
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O presidente do Conselho Geral da Ordem 

dos Médicos Dentistas foi eleito diretor do 

Conselho Europeu dos Médicos Dentistas, du-

rante o plenário de 2 de dezembro de 2016. 

Os representantes das organizações que in-

tegram o CED elegeram também Doniphan 

Hammer (França) e Freddie Sloth-Lisbjerg (Di-

namarca) para diretores e Michael Armstrong 

(Reino Unido) para tesoureiro.

O novo conselho do CED assumiu funções a 3 

de dezembro de 2016. A votação decorreu na 

Assembleia-Geral semestral, em Bruxelas, na 

Bélgica. Os novos diretores e tesoureiro vão 

juntar-se à equipa composta pelo presidente 

Marco Landi, pelo vice-presidente e diretor Pi-

ret Väli (Estónia) e pelos diretores Alexander 

Tolmeijer (Holanda) e Hans Schrangl (Áustria). 

Para Paulo Ribeiro de Melo “trata-se de uma 

eleição que muito me honra, ainda mais pelo 

facto de ter tido os votos a favor de todos os 

delegados presentes, demonstrando o reco-

nhecimento por todos do trabalho que tenho 

desenvolvido enquanto presidente do grupo 

de trabalho “Educação e Qualificações Profis-

sionais””. Além deste cargo, Paulo Ribeiro de 

Melo é também vice-presidente do Comité de 

Saúde Pública da Federação Dentária Inter-

nacional. É doutorado em Medicina Dentária 

Conselho Europeu dos Médicos Dentistas

Paulo Ribeiro de Melo eleito para 
a direção

Conservadora, pela Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade do Porto (FMUDP), 

onde é professor associado desde 2008.

Na última década, o responsável tem repre-

sentado a profissão no contexto internacio-

nal a vários níveis. Desde 2010, é membro dos 

grupos de trabalho da Organização Regional 

Europeia (ERO) “Educação contínua médica” 

e “Relações entre os médicos dentistas e as 

faculdades”. Entre 2010 e 2012 integrou o 

grupo de trabalho da ORCA-ADEE “Programa 

curricular de Cariologia na Europa”. 

Em declarações à revista da OMD, o diretor 

do CED explica que “a legislação europeia re-

lacionada com a nossa profissão é imensa e 

importa acompanhar de perto as alterações 

que se vão discutindo e implementando, de 

forma a defender a profissão a nível europeu, 

pois os resultados aí obtidos vão repercutir-se 

na legislação nacional”. “Esta é mais uma res-

ponsabilidade a que tentarei responder com 

trabalho, dedicação e empenho como é meu 

apanágio”, afirma.

Paulo Ribeiro de Melo integra os corpos so-

ciais da Ordem dos Médicos Dentistas, desde 

2001, tendo desempenhado o extinto cargo 

de secretário-geral da OMD de 2009 a 2015. 

Atualmente, preside o Conselho Geral, um 

novo órgão social criado na sequência da 

entrada em vigor dos novos estatutos da 

OMD. 

Entre as várias funções e cargos que desem-

penha, o novo membro da direção do CED 

dirige a edição portuguesa da publicação 

internacional JADA, é responsável pelo De-

partamento de Saúde Pública Oral do Ins-

tituto de Saúde Pública da UP e integra o 

Conselho Científico da FMDUP. Foi também 

co-coordenador do 3º Estudo Epidemiológi-

co Nacional das Doenças Orais e é membro 

da Comissão de Acompanhamento do PNP-

SO – cheque-dentista.

O Conselho Europeu de Médicos Dentistas 

(CED) é uma associação europeia sem fins 

lucrativos que representa mais de 340.000 

médicos dentistas na Europa, através de 32 

ordens e câmaras profissionais nacionais de 

30 países europeus.

Criado em 1961 para aconselhar a Comissão 

Europeia em matérias relacionadas com a 

profissão de médico dentista, o CED preten-

de promover elevados padrões em cuidados 

de saúde oral e de medicina dentária com o 

exercício profissional efetivamente centrado 

na segurança do utente e contribuir para a 

proteção da saúde pública.
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O relatório da Organização para a Coopera-

ção e o Desenvolvimento Económico OCDE, 

“Health at Glance: Europe 2016”, divulgado 

em Bruxelas, alerta para a necessidade da 

União Europeia (UE) investir na prevenção e 

nos cuidados de saúde primários. O documen-

to, elaborado em colaboração com a Comis-

são Europeia, indica que o acesso universal a 

estes “cuidados nem sempre é alcançado em 

todos os países da UE”.

É o caso da medicina dentária em Portugal, 

em que a percentagem de utentes com ne-

cessidades de cuidados de saúde oral não 

satisfeitas triplicou entre 2008 e 2014. Dos 

inquiridos, 29% afirmou não ter consultado o 

médico dentista por razões económicas. São 

sobretudo utentes que vivem com baixos ren-

dimentos. A distância e os tempos de espera 

são outras das barreiras apontadas no acesso 

aos cuidados primários. 

Neste quadro, à frente de Portugal, com 39%, 

está apenas a Letónia que detém a taxa mais 

elevada de população com baixo rendimento 

e necessidades de cuidados de saúde oral não 

satisfeitas. Na outra ponta da tabela encon-

tram-se a Áustria, Eslovénia, Malta, Luxem-

burgo, República Checa, Alemanha e Holan-

da, com uma taxa entre 1 e 4%. 

“Mais do que nunca são necessários sistemas 

de saúde primários sólidos para fornecer cui-

dados contínuos, abrangentes e coordenados 

para toda a população”, alertam os peritos 

que elaboraram o relatório e que defendem 

a importância de “assegurar que os cuidados 

de saúde primários estejam disponíveis fora 

do horário normal de trabalho, desenvolver 

novos modelos de cuidados partilhados, in-

vestir numa mão-de-obra especializada de 

cuidados primários, ligar o pagamento à pres-

tação de cuidados de alta qualidade e investir 

na informação”.

O relatório da OCDE confirma uma realidade 

que, em 2015, foi colocada em evidência no II 

Health at Glance: Europe 2016

Portugal é o segundo país da UE com 
maior quebra na despesa com saúde

Barómetro Nacional de Saúde Oral. No estu-

do, realizado pela consultora QSP para a Or-

dem dos Médicos Dentistas, a crise económica 

e financeira que assolou o país teve impacto 

no acesso dos portugueses à saúde oral, com 

16,3% dos inquiridos a admitirem que redu-

ziram o número de visitas ao médico dentis-

ta nos últimos 12 meses, sendo que, desses, 

59,4% justificaram a decisão com questões 

monetárias. “O que este barómetro nos mos-

tra é que são as pessoas mais desfavorecidas 

quem têm maiores dificuldades no acesso a 

consultas de medicina dentária com conse-

quências terríveis para a saúde em geral”, 

alertou o bastonário da OMD, Orlando Mon-

teiro da Silva, na altura da apresentação do 

estudo. O documento conclui ainda que dos 

inquiridos, 46,7% não consultam o médico 

dentista há mais de um ano. Por outro lado, 

há ainda 7,7% de portugueses que não vão a 

uma consulta de medicina dentária há pelo 

menos cinco anos e 34,3% nunca o faz, ou vai 

apenas quando se trata de uma urgência. 

O II Barómetro Nacional de Saúde Oral evi-

dencia que 6,9% dos portugueses recorreram 

ao Serviço Nacional de Saúde nos últimos 12 

meses e que, desses, 22,3% não viram o pro-

blema solucionado. Isto porque, na opinião 

do bastonário da OMD, “a oferta de consul-

tas de medicina dentária no Serviço Nacional 

de Saúde é residual”. Entretanto, este cenário 

sofreu algumas alterações em setembro de 

2016, com o arranque do projeto-piloto de in-

serção de médicos dentistas em 13 centros de 

saúde de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo. 

GASTOS COM SAÚDE CAÍRAM

O “Health at Glance: Europe 2016” vem 

acrescentar que Portugal está abaixo da mé-

dia europeia quanto à aplicação do Produto 

Interno Bruto (PIB) na saúde, que é de 8,9%. 

A média dos 28 Estados-membros é de 9,9%.

De acordo com o relatório da OCDE, Portugal 

foi o país em que os gastos com saúde mais 

caíram. Em 2015, a despesa total (inclui des-

pesas via Orçamento de Estado e no privado) 

foi de 1967 euros, bastante abaixo da média 

da UE, que se situou nos 2781 euros per ca-

pita. Esta quebra, que entre 2010 e 2015 foi 

de 2% ao ano, está relacionada com a dimi-

nuição dos gastos com medicamentos, em 

virtude das medidas aplicadas no âmbito do 

resgate financeiro que ocorreu no país. O do-
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cumento mostra ainda que, no caso dos gas-

tos no sistema de saúde privado, os portugue-

ses estão entre os que mais pagam, ocupando 

a 5ª posição. Em Portugal, 34% das despesas 

em saúde são realizadas neste setor. 

O “Health at Glance: Europe 2016” deixa 

como principal mensagem o reforço dos cui-

dados de saúde primários enquanto agentes 

preventivos das mortes evitáveis. O relatório 

dá destaque às doenças crónicas, não trans-

missíveis, e ao impacto que estas têm na vida 

dos pacientes, na economia dos países e nas 

respetivas despesas com a saúde. De acordo 

com secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, 

aquando da apresentação do documento, em 

Bruxelas, “é preciso fazer mais para reduzir 

as desigualdades no acesso e na qualidade 

dos cuidados e os sistemas de saúde europeus 

devem tornar-se mais eficientes na canaliza-

ção de recursos onde eles têm maior impacto 

nos resultados da saúde, incluindo na preven-

ção”.

O relatório “Health at Glance: Europe 2016” 

apresenta as tendências mais recentes no do-

mínio da saúde e dos sistemas de saúde nos 

28 Estados-membros da UE, em 5 países can-

didatos e em 3 países da Associação Europeia 

de Comércio Livre.

A versão integral do “Health at Glance: Eu-

rope 2016” encontra-se disponível na página 

eletrónica da OMD: http://www.omd.pt/re-

latorio-ocde.

CONCLUSÕES GERAIS DO “HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2016”

•  Esperança média de vida na UE está a crescer. Em 2014, situava-se nos 80,9 anos (em 

1990 era de 74,1 anos). As portuguesas são das que têm maior longevidade. Surgem 

em quarto lugar, depois de Espanha (86,6 anos), França (86) e Itália (85,6), com uma 

média de 84,4 anos. No caso dos homens, estes estão dentro da média europeia (78,1 

anos), vivendo 78 anos. 

•  Principais causas de morte na UE (2013): doenças cardiovasculares (37%), cancro 

(27%), doenças respiratórias (8%), causas externas (5%), outras causas (23%). 

•  27% dos pacientes recorrem às urgências porque não têm acesso aos cuidados de 

saúde primários. Em 2014, em média, 3,6% dos utentes da UE não tiveram as necessi-

dades de cuidados médicos satisfeitas devido aos custos, tempos de espera e distância. 

•  O tabaco, o álcool e a obesidade são apontados como os principais fatores de risco 

de mortes prematuras. 21% dos cidadãos da UE são fumadores, enquanto 16% dos 

adultos são obesos. O consumo per capita/ ano de álcool está nos 10 litros. 

•  No que toca a obesidade infantil, Portugal é o terceiro país dos Estados-membros 

com o pior resultado. Entre 2009 e 2010, até aos 10 anos, 25% dos rapazes e 31% das 

raparigas tinham excesso de peso ou obesidade. 

•  Portugal é também o terceiro país da UE onde a população adulta pratica menos 

exercício físico. 

•  Em 2014, a Europa registou 30 mil novos casos de VIH. Portugal e Estónia foram os 

países em que os novos casos mais diminuíram. 

•  555 mil pessoas em idade ativa morrem prematuramente devido a doenças crónicas. 

Este cenário representa uma perda de 115 mil milhões de euros para a economia da 

UE.
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O Conselho Nacional das Ordens Profissionais 

(CNOP) esteve representado no workshop “Profis-

sões Liberais na Europa”, organizado pelos mem-

bros do Grupo III “Various Interests”, do CESE, 

que reuniu responsáveis da Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Espanha, Itália, Malta, Portugal, Repúbli-

ca Checa e outras organizações profissionais eu-

ropeias. 

A definição da profissão liberal, isto é, a criação 

de um conceito comum a todos os europeus, ho-

mogéneo, que represente os valores fundamen-

tais destes profissionais, independentemente da 

sua área de atividade, concentrou as atenções dos 

participantes. 

“O termo “profissão liberal” não é utilizado em 

alguns Estados-membros, mas estas profissões, 

bem como os problemas e soluções societárias que 

lhe estão associados, estão presentes em toda a 

União Europeia”, conclui o parecer “Papel e futu-

ro das profissões liberais na sociedade civil euro-

Comité Económico e Social Europeu 

Qual o papel das profissões 
liberais na Europa do futuro?

peia de 2020”, adotado pelo CESE, em 2014. Para 

os presentes no Workshop faz todo o sentido a 

adoção de uma designação única que permita às 

várias organizações sensibilizar os legisladores e o 

público em geral para o contributo social e eco-

nómico destas atividades. Afinal, conforme referiu 

Orlando Monteiro da Silva, presidente do CNOP, 

“as profissões liberais nas suas várias formas são 

um pilar fundamental da economia europeia. Re-

presentam mais de 12% do PIB europeu”. 

O presidente do CNOP - e bastonário da Ordem 

dos Médicos Dentistas - considerou de extrema 

importância que “as profissões, como a medicina 

dentária, a advocacia, a arquitetura, entre outras, 

tenham representatividade em termos europeus e 

nacionais”. O relatório do CESE refere precisamen-

te que estas atividades contribuem para o bom 

funcionamento dos setores administrativo, eco-

nómico e político de todos os Estados-membros e 

que tal merece o reconhecimento de cada país e 

da Europa. 
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O presidente do Grupo III do CESE, Luca 

Jahier, desafiou os participantes a que 

ultrapassem as divergências que existam 

entre as várias organizações e usem com 

mais eficiência a sua função de represen-

tatividade, de modo a alcançarem pontos 

de vista comuns que reforcem não só as 

profissões liberais, mas a União Europeia. 

Orlando Monteiro da Silva lembrou ainda 

que “numa época em que foram retirados 

às ordens profissionais, associações públi-

cas e autoridades competentes aspetos re-

levantes, sobretudo económicos e laborais, 

relativos à regulação da profissão, como 

por exemplo as tabelas de valores máximos 

e mínimos, estas estruturas encontram-se 

fragilizadas em termos europeus”. 

Nesse sentido, o responsável português 

defendeu que “é fundamental adotar uma 

definição de profissões liberais. A base da 

definição alemã parece um bom ponto de 

partida, desde que seja introduzida uma 

componente ligada à confiança perante o 

público inerente ao exercício destas profis-

sões e também relativo aos aspetos éticos 

e deontológicos”. Na Alemanha, a desig-

nação de profissões liberais, em termos 

globais, diz respeito à prestação a título 

pessoal e de forma independente de servi-

ços de elevada qualidade, com base numa 

determinada qualificação profissional ou 

talento criativo, que são do interesse dos 

seus clientes e da sociedade em geral. 

Filipa Carvalho Marques, jurista, advogada, e 

presidente da Comissão Executiva do CNOP, 

propôs inclusive a “reformulação do termo 

profissões liberais para profissões socialmen-

te reguladas, uma vez que este conceito está 

de acordo com um aspeto essencial: o eleva-

do nível de conhecimento técnico e científi-

co que lhes é exigido e está na base da ne-

cessidade da sua regulação”. Na sua opinião, 

a “UE deve revisitar e defender os objetivos 

e as características destas profissões, pois são 

estes valores que as diferenciam nos vários 

países em termos de interesse público”, pelo 

que a terminologia proposta “considera, 

igualmente, o processo de globalização pois, 

como todos sabemos, os profissionais liberais 

encontram-se maioritariamente integrados 

em corporações, empresas ou sob variadas 

formas de prática/ trabalho”.

Na sua intervenção, Filipa Carvalho Marques 

mostrou-se convicta de que as profissões 

liberais acabarão por constar na agenda 

política, já que agregam em si alguns dos 

principais temas em debate a nível mundial. 

Tendo referido os pontos de interesse do 

Eurostat como a inovação, a ciência, a infor-

mação ou a formação. “Se considerarmos a 

necessidade de informação em torno destes 

tópicos, acredito que irá surgir naturalmente 

uma definição destas profissões, aspeto que 

é essencial para ajudar o grupo a enfrentar 

os seus desafios”. Além disso, conclui, é in-

dispensável que exista uma consciencializa-

ção da sua importância para a economia e 

a sociedade, pois “para lá de liberais, estas 

profissões são socialmente reguladas”. 

No que concerne a regulação das profissões 

liberais, o parecer do CESE indica que os Es-

tados-membros seguem duas abordagens: 

uma fundamentada “em princípios (prin-

ciples-based regulation) e outra em regras 

(rules-based regulation), que podem ser 

precetivas ou proibitivas”. No documento 

conclui-se que ambas “podem regular da 

melhor forma as profissões liberais”. Até 

porque as duas formas de regulação têm 

vantagens e desvantagens, podendo vir a 

mudar com o tempo, levando à adaptação 

e revisão periódica das normas. Segundo 

Orlando Monteiro da Silva, “a Europa pre-

cisa não de desregulação, como tem vindo 

a acontecer no presente, mas de melhor 

regulação”. E revelou que “Portugal é um 

exemplo de desproteção das profissões li-

berais qualificadas. “A profissão deverá ser 

protegida ao nível da Segurança Social, da 

reforma, da doença, da maternidade e do 

desemprego, mais concretamente subem-

prego, porque é esta a figura que se aplica 

ao profissional liberal”, frisou.

No âmbito deste parecer, foi preparado o 

relatório “O estado das profissões liberais 

em relação à sua função e relevância para 

a sociedade civil europeia”, elaborado a 

pedido do CESE, pelo Centro Europeu das 

Profissões Liberais, da Universidade de Co-

lónia, Alemanha. 

Neste workshop, os participantes discutiram 

a existência de um entendimento comum a 

todos os países europeus, do ponto de vista 

legal, de valores fundamentais e formas de 

execução e, por outro lado, a situação in-

dividual, social e económica das profissões 

liberais na Europa. Para o próximo encontro 

serão debatidas questões relacionadas com 

o emprego jovem, o subemprego, seguros 

profissionais, entre outras. 

Os participantes nesta reunião estão a con-

tar com o apoio do Grupo III, que irá rea-

lizar um evento para as profissões liberais, 

em 2017. O objetivo consiste em promover 

uma nova plataforma comum, que permi-

ta a estes profissionais desenvolver uma 

abordagem positiva para a Europa, uma 

estratégia comum e plano de ação ao nível 

da UE.

Poderá consultar a documentação do CESE 

em http://www.omd.pt/noticias/2016/12/

profissoes-liberais-europa.

• Quem é o Grupo III?
O Grupo III do Comité Económico e Social Europeu é composto por cerca de 111 membros, 

provenientes dos 28 Estados-membros da União Europeia. Presidido por Luca Jahier e 

pelo vice-presidente Arno Metzker, tem como lema “Alcançar uma verdadeira democra-

cia participativa na UE, através do diálogo civil” e três pilares fundamentais: diversidade 

na democracia; construção de consensos; e envolvimento cívico a nível europeu – ação 

local. 

• Números
1 em cada 6 trabalhadores por conta própria exerce num setor relacionado com as pro-

fissões liberais

45% das mulheres que trabalham por conta própria têm uma profissão liberal

+1€ em cada 10€ - é o contributo dos setores de atividade relacionados com as profissões 

liberais para o valor acrescentado bruto

Fonte: Parecer “Papel e futuro das profissões liberais na sociedade civil europeia de 2020”,

adotado pelo CESE, em 2014
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“Promover a saúde oral em África: prevenção e con-

trolo de doenças orais e do noma como interven-

ções essenciais contra as doenças não transmissíveis 

(DNT)” é o título do manual que a OMS apresentou 

em maio e que foi lançado em novembro de 2016 

na língua portuguesa. Este guia destina-se a difundir 

a saúde oral nas nações africanas, através da divul-

gação de ações económicas e, na maioria dos casos, 

viáveis que podem ser aplicadas para responder às 

necessidades quotidianas das populações. 

A tradução do manual, inicialmente publicado em 

inglês e francês, foi supervisionada por Paulo Ribei-

ro de Melo, Professor Associado da Faculdade de 

Medicina Dentária da Universidade do Porto. A ela-

boração de uma versão em português visa uma 

maior aproximação e envolvimento de todos os 

profissionais de saúde dos PALOP (Países Africa-

nos de Língua Oficial Portuguesa), para que em 

conjunto sejam feitos todos os esforços locais e 

nacionais para melhorar a saúde oral em toda 

a região. 

O documento apresenta uma série de pro-

tocolos e orientações, sendo que a maioria 

das intervenções podem ser realizadas nas 

instalações de cuidados primários de saúde, 

nas escolas ou nas comunidades, por pro-

fissionais de primeira linha. Quando exis-

tir necessidade de efetuar tratamento, os 

pacientes deverão ser encaminhados para 

as unidades clínicas de medicina dentá-

ria. No prefácio do manual, a diretora 

regional da OMS para África, Matshidiso 

Moeti, refere que “as atividades para 

prevenir e tratar doenças orais, assim 

como para promover a saúde oral, de-

vem ser significativamente aumentadas 

em toda a região, particularmente a 

nível local”. “É necessária uma abor-

dagem baseada na população com 

boa relação custo-eficácia, que tenha 

um impacto elevado e sustentável e 

que inclua uma combinação de cuida-

Organização Mundial de Saúde 

Manual “Promover a Saúde 
Oral em África” 

dos preventivos na população em geral e centrados 

no doente, que incida claramente na promoção da 

saúde e na capacitação para um cuidado pessoal efi-

caz”, explica.

O manual “Promover a Saúde Oral em África” deve 

ser considerado como um meio de apoio à imple-

mentação da nova “Estratégia regional de saúde 

oral: Abordar as doenças orais como parte das DNT”, 

que foi aprovada pelos Estados-membros na última 

reunião do Comité Regional para África, em agosto, 

em Addis Ababa. O documento encontra-se disponí-

vel na página eletrónica da OMD, para download, 

em www.omd.pt/saude-oral-africa. 
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