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Editorial

“Fundamental é 
a independência 
da Ordem face aos 
poderes estabelecidos, 
po líticos, partidários, 
académicos, 
económicos ou de 
grupos de pressão mais 
ou menos or ganizados, 
mais ou menos 
identificados”

Decidir o que pretendemos 
fazer é tão importante 
como ignorar o que não nos 
cabe fazer

As ordens profissionais têm missões defini-

das por lei através de autorregulação, por 

parte dos seus membros, de algumas ver-

tentes das respetivas profissões.

Essas elencadas na Lei-Quadro das ordens 

profissionais, que descrevem em traços ge-

rais o âmbito de atuação das ordens.

Estão aí de igual forma descritas algumas 

matérias que as ordens profissionais estão 

impedidas de fazer.

Os Estatutos de todas as ordens foram 

adaptados em 2015 a esta Lei-Quadro. A 

partir daí, cada uma das ordens tem estado 

a adaptar os seus regulamentos, códigos e 

demais disposições das suas profissões ao 

respetivo Estatuto.

A Ordem dos Médicos Dentistas está a tra-

balhar empenhadamente neste processo. O 

objetivo é contribuir para uma melhor regu-

lação da medicina dentária e da saúde, de 

uma forma geral, em Portugal.

A nossa tática é a de estabelecer parcerias 

com outros agentes reguladores para nos 

ajudarem a cumprir a nossa estratégia e de 

forma recíproca, no âmbito das nossas com-

petências, ajudarmos outras instituições a 

melhor cumprir os seus próprios desígnios 

em termos regulatórios.

A estratégia que se tem vindo a seguir é a 

de identificar concretamente aquilo que a 

OMD se propõe fazer e, tão ou mais impor-

tante, o que não nos propomos ou estamos 

impedidos de abordar.

E o que pretendemos fazer?

Definimos quatro eixos estratégicos priori-

tários:

1.  Pugnar por aumentar o acesso da popula-

ção à saúde oral.

Três exemplos: 

a) Aumento do alcance do cheque-dentista;

b) Inserção de médicos dentistas no SNS; 

c) Criação de um seguro público, uma con-

venção do SNS com o setor privado. 

2.  Ajudar a melhorar a regulação da profissão.  

Três exemplos: 

a) Elaboração e aprovação de regulamentos; 

b) Criação e otimização de parcerias com 

outras instituições reguladoras e centros de-

cisórios a nível político; 

c) Construção e divulgação de informação 

relevante sobre o setor. 

3.  Contribuir para a valorização do médico 

dentista. 

Exemplos: 

a) Implementação de especialidades; 

b) Formação contínua obrigatória; 

c) Pressão para criação da carreira do médico 

dentista no SNS.

4.  Aperfeiçoar a organização da OMD.

Três exemplos: 

a) Afetar recursos humanos adequados em 

qualidade e quantidade; 

b) Delegação de funções em grupos de tra-

balho e task-forces; 

c) Otimizar interface com os associados. 

O que não pretendemos fazer? 

Três exemplos:

a)  Confundir uma Ordem com um sindicato 

ou outro tipo de organização de classe; 

b)  Interferir nas competências expressas de 

outros;

• Universidades, 

•  Outras reguladoras e entidades autónomas;

c)  Protocolos com marcas, empresas e orga-

nizações comerciais:

• restaurantes, 

•  marcas de automóveis ou,  

• agências de viagens.

Identificar claramente aquilo que fazemos 

e o que não nos cabe fazer, é decisivo para 

fazermos bem e de forma focada o que nos 

compete.

Fundamental é a independência da Ordem 

face aos poderes estabelecidos, políticos, 

partidários, académicos, económicos ou de 

grupos de pressão mais ou menos organiza-

dos, mais ou menos identificados.

Serei como bastonário o garante desta 

forma de a Ordem dos Médicos Dentistas 

estar e ser: livre e independente, em que 

todos os seus membros têm iguais direitos 

e deveres, e que pela sua Ordem são trata-

dos com plena equidade. 

Saudações.

O bastonário

Orlando Monteiro da Silva
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Aconteceu

O bastonário da Ordem dos Médicos Den-
tistas foi reconduzido no cargo de presi-
dente do Conselho Nacional das Ordens 
Profissionais (CNOP). A entidade, que re-
úne as 16 ordens e representa mais de 300 
mil profissionais qualificados, elegeu os 
órgãos sociais em maio. 

Eleições CNOP
Orlando Monteiro da Silva reeleito presidente

O bastonário da Ordem dos Notários, 
João Maia Rodrigues, foi eleito presi-
dente da Assembleia-Geral e terá como 
secretários o presidente da Ordem dos 
Arquitetos, José Manuel Pedreirinho, e 
a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, 
Ana Rita Cavaco. O Conselho Fiscal será 

presidido pelo bastonário da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas, José Maria 
Azevedo Rodrigues, tendo como vogais 
o bastonário da Ordem dos Economistas, 
Rui Leão Martinho, e o bastonário da Or-
dem dos Despachantes Oficiais, Fernando 
Carmo.

Orlando Monteiro da Silva vai dar prio-
ridade a duas áreas no mandato de 
três anos, que agora inicia: “o regime 
de sinergias e plataformas das diversas 
ordens com a CPLP e o papel das pro-
fissões liberais em Portugal e na União 
Europeia e o seu modelo de autorregu-
lação”.

Grupo de trabalho em vigor

Integração da medicina dentária no SNS
O DESPACHO DO GOVERNO RELATIVO À CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA A ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 
DO MÉDICO DENTISTA NO ÂMBITO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE (SNS), NO CONTEXTO DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS, FOI 
PUBLICADO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA, A 19 DE MAIO.

O grupo de trabalho, que funciona na 

dependência do gabinete do secretário 

de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando 

Araújo, tem de definir o conteúdo 

funcional da atividade de médico dentista, 

no que respeita à especificidade do serviço 

em contexto de vínculo de emprego 

público, e ponderar sobre a forma de 

integração destes profissionais na carreira 

da Administração Pública.

A partir da data da publicação do 

presente despacho, o grupo de trabalho 

agora criado deve, no prazo de 180 dias,  

“apresentar um relatório sobre os objetivos 

previstos (…), bem como, anteprojetos de 

diploma que sejam adequados às propostas 

constantes do relatório”. 

O secretário de Estado Adjunto 

e da Saúde explica no despacho 

que, “considerando o sucesso das 

experiências-piloto, a necessidade de 

disseminar estas experiências por todo 

o país e de dotar estes profissionais 

de um incremento na estabilidade 

laboral e perspetivas de carreira como 

fatores essenciais para a prestação de 

melhores cuidados de saúde, cumpre 

aferir sobre o enquadramento dos 

profissionais que desenvolvem tais 

funções no âmbito do SNS, incluindo 

a possível criação de uma carreira que 

integre e regulamente a atividade de 

médico dentista.”

O grupo é coordenado por um 

representante da Administração Central 

do Sistema de Saúde, integrando também 

um representante da Ordem dos Médicos 

Dentistas, da Direção-Geral da Saúde e da 

Coordenação Nacional para a reforma do 

Serviço Nacional de Saúde, na área dos 

cuidados de saúde primários.
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Organização Regional Ásia-Pacífico da FDI
Cristina António eleita presidente 

In Memoriam
Armando Moreno

In Memoriam
Adão Pereira

Faleceu Armando Moreno, 

ilustre professor e ex-diretor 

da Escola Superior de Saúde 

Egas Moniz, no dia 25 de 

maio.

À família, amigos e 

comunidade académica 

do Instituto Superior Egas 

Moniz, a Ordem dos Médicos 

dentistas apresenta sentidas 

condolências.

Natural do Porto, Armando 

Moreno licenciou-se em 

medicina pela Faculdade 

de Medicina do Porto e doutorou-se pela Faculdade de 

Medicina de Lourenço Marques.

Foi regente das cadeiras de Fisiologia da Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, 

Anatomofisiologia da Faculdade de Motricidade Humana 

de Lisboa e de Anatomia na Egas Moniz.

Foi, ainda, diretor do serviço de Ortopedia do Hospital 

Militar de Lourenço Marques.

É com profundo pesar que a 

Ordem dos Médicos Dentistas 

apresenta as mais sentidas 

condolências à família, amigos 

e a toda a comunidade 

da Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade do 

Porto, pelo falecimento, a 3 de 

junho, do cidadão, médico e 

ilustre professor, Adão Pereira.

Desde o início da sua vida 

pública, destacou-se pelos anos 

dedicados ao serviço da saúde 

oral e da medicina dentária 

portuguesa, pela enorme entrega que lhe prestou e muito em 

particular pelo impulso que deu à criação do primeiro curso de 

medicina dentária no país, dando origem, uns anos mais tarde, à 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto.

Adão Pereira distinguiu-se, de igual forma, como 

investigador e docente pelo trabalho que desenvolveu na 

área da dentisteria operatória, cariologia e saúde pública.

Jubilado há alguns anos, não deixou nunca de querer obter 

conhecimento e saber em outras áreas, tendo frequentado o 

curso de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

Cristina António, vice-presidente da As-
sociação de Medicina Dentária de Ma-
cau, foi eleita presidente da Organização 
Regional Ásia-Pacífico da Federação 
Dentária Internacional (APDF-APRO) 
para um mandato de dois anos.

A médica dentista assume a liderança 
do organismo que tem como missão 
encorajar todas as organizações de 
medicina dentária da região a integrar a 
FDI, assim como recomendar políticas e 
programas que promovam uma boa saúde 
oral, a educação para estes cuidados 
e o desenvolvimento da profissão. No 
39º Congresso da APDF, que decorreu 
em Macau, Cristina António destacou 
o importante papel da formação 
contínua na componente educacional 

dos médicos dentistas, uma matéria 
que tem merecido particular atenção, 
nomeadamente através do Colégio 
Internacional de Formação Contínua em 
Medicina Dentária (ICCDE). Esta aposta 
na valorização do conhecimento dos 
médicos dentistas e no seu esforço em 
progredir será para continuar, uma vez 
que tem trazido ganhos para a medicina 
dentária e para a prática da profissão. 

Em 2014, quando foi eleita vice-presi-
dente da APDF-APRO, Cristina António 
revelou à Revista da OMD a vontade de 
dinamizar a cooperação entre os profis-
sionais de medicina dentária e de con-
tribuir para a melhoria da carreira dos 
médicos dentistas e da saúde oral da 
região.
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A 9 de janeiro de 2016, no Palácio Foz, em Lisboa, 

tomavam posse os órgãos sociais da Ordem dos 

Médicos Dentistas, eleitos em dezembro de 2015. 

Cumprido um terço do mandato, registaram-se 

importantes mudanças no panorama dos cuidados 

de saúde oral e a profissão abraçou novos desa-

fios. Os quatro eixos prioritários apresentados por 

Orlando Monteiro da Silva e respetiva equipa - 

acesso à saúde oral, regulação da profissão, valo-

rização do médico dentista e organização da OMD 

– foram alvo de trabalho afincado e apresentam 

hoje evoluções muito positivas. “Estamos a traba-

lhar para alcançar estas metas”, é a mensagem do 

bastonário da OMD.

E esse trabalho é sobretudo trabalho de equipa. 

Senão vejamos: em 2016, o Conselho Diretivo (CD) 

realizou 12 reuniões ordinárias e uma extraordi-

nária. Até julho deste ano, já reuniu 10 vezes (7 or-

dinárias e 3 extraordinárias). Encontros que servi-

ram para debater temas, problemas, prioridades, 

construir vias de solução e delinear novas metas. 

Ano e meio de mandato

Equipas da OMD a trabalhar em 
eixos estratégicos

ACESSO À SAÚDE ORAL
O acesso universal dos portugueses a cuidados bá-

sicos de saúde oral é um objetivo (Constitucional) 

em construção, que depende no essencial das polí-

ticas do Governo. A experiência-piloto de inserção 

de médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), anunciada durante a tomada de posse dos 

órgãos sociais da OMD, pelo secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, representa 

um avanço, mas a Ordem entende que é preciso 

mais. Por isso, tem alertado para a necessidade de 

financiamento público especificamente orientado 

para permitir à população aceder à capacidade 

instalada no privado. Uma espécie de seguro de 

saúde público que tire partido da rede de clínicas 

e consultórios que, articuladas com a oferta da es-

fera pública e do terceiro setor, cobrem a quase 

totalidade da população.

Ao longo deste mandato, a OMD tem promovido 

uma política proativa de relacionamento com di-

versas entidades, seja criando grupos de trabalho 
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internos ou promovendo grupos multi-

disciplinares, seja respondendo a convites 

para iniciativas de terceiros. O trabalho 

destas equipas tem sido um fator de desen-

volvimento da medicina dentária nacional 

e a presença de representantes da OMD no 

seu seio representa o cuidado permanente 

que colocamos na valorização do médico 

dentista neste percurso, bem como o reco-

nhecimento por parte de terceiros da capa-

cidade de resposta da Ordem. 

Em 2016 e 2017, novos grupos foram im-

plementados ou alargados para dar res-

posta às exigências de uma profissão em 

constante evolução. Neles participam mé-

dicos dentistas que, para além do exercício 

da profissão, formação ou investigação, 

encontram ainda tempo e, sobretudo, 

otivação para colaborarem voluntária e 

ativamente no crescimento da profissão e 

nas suas diferentes formas de expressão de 

responsabilidade social, de uma profissão 

comprometida com a educação para a saú-

de e a promoção da saúde pública.

a) Programa Nacional de Promoção da 

Saúde Oral (PNPSO)

Pedro Pires, vice-presidente do CD, foi no-

meado para representar a Ordem no gru-

po de trabalho criado em junho deste ano, 

para a revisão do PNPSO. A Direção-Geral 

da Saúde (DGS) convidou a OMD para no-

mear um representante, que vai integrar a 

vertente da prestação de cuidados de saú-

de oral. Cabe à DGS a direção nacional da 

revisão do PNPSO, estando prevista a aus-

cultação deste grupo de trabalho. 

O CD criou também uma equipa denomi-

nada “Revisão do PNPSO/ Cheque-Dentis-

ta”. Fazem parte do grupo, coordenado 

pelo vice-presidente deste órgão, os médi-

cos dentistas Cristina Manso, Inês Montar-

gil, Ricardo Oliveira Pinto e Sofia Arantes 

e Oliveira, do CD, Paulo Ribeiro de Melo, 

presidente do Conselho Geral (CG) e Jaime 

Alberich Mota, também do CG.

b) Serviço Nacional de Saúde

Em maio deste ano, um despacho do minis-

tério da Saúde instituiu o grupo de traba-

lho para a análise do enquadramento da 

atividade do médico dentista no âmbito 

do SNS. Esta equipa terá a tarefa de definir 

o conteúdo funcional da atividade de mé-

dico dentista, com vista à criação de uma 

carreira de medicina dentária.

Por decisão do Conselho Diretivo, foi no-

meado o médico dentista Artur Lima para 

representar a OMD neste grupo de tra-

balho, que é coordenado por João Carlos 

Parreira, da ACSS. Participam os represen-

tantes da DGS e da Coordenação Nacional 

para a Reforma do Serviço Nacional de 

Saúde. Para coadjuvar o bastonário e o 

Conselho Diretivo nesta matéria, o CD de-

cidiu criar um grupo de trabalho interno 

denominado “Medicina Dentária no Servi-

ço Nacional de Saúde e Serviços Regionais 

de Saúde”. O membro do CD, Artur Lima 

será o coordenador da equipa, composta 

pelos médicos dentistas André Brandão de 

Almeida, do CG, Gil Fernandes Alves, do 

CD, José Frias Bulhosa, do CDD, Artur Miler 

e Manuel Lourenço Nunes. Para apoiar e 

fundamentar este trabalho, o CD aprovou 

em junho a realização de um estudo jurídi-

co sobre a inserção dos médicos dentistas 

nas carreiras públicas. 

c) Serviço Regional de Saúde

Este ano, nos Açores, o representante da 

Região Autónoma dos Açores (RAA) no CD 

da OMD, Artur Lima, participou no Conse-

lho Regional de Saúde, um órgão consul-

tivo do secretário Regional da Saúde da 

RAA, que integra as entidades interessadas 

no funcionamento das instituições presta-

doras de cuidados de saúde na região. Na 

reunião de março foi formado o grupo de 

trabalho para a Humanização do Serviço 

Regional de Saúde, do qual faz parte Artur 

Lima. Esta equipa reúne representantes de 

cada ordem profissional e das instituições 

de apoio ao doente e da Universidade dos 

Açores. Tem como objetivo a criação de 

uma carta com todos os princípios da hu-

manização, acessível aos profissionais de 

saúde. 

Na Madeira, o Programa de Interven-

ção Precoce no Cancro Oral arrancou em 

maio, resultado de uma parceria público-

-privada entre o Serviço Regional de Saú-

de da Região Autónoma da Madeira e a 

Ordem dos Médicos Dentistas. A propos-

ta para a implementação deste plano ti-

nha sido apresentada pelo representante 

da Região Autónoma da Madeira (RAM) 

no CD da OMD, Gil Fernandes Alves, há 

quatro anos. No âmbito do programa, a 

OMD organizou ainda o curso teórico-

-prático de calibragem em diagnóstico 

diferencial de cancro oral e biópsias da 

cavidade oral.

d) Política de saúde

Nos últimos 18 meses foram vários os con-

vites endereçados à OMD para integrar 

equipas e organismos estratégicos para a 

definição de políticas de saúde. Foi o caso 

do Observatório da Natalidade e do Enve-

lhecimento em Portugal, que contou com a 

participação da Ordem na realização de in-

quéritos sobre a natalidade e o envelheci-

mento. Integraram os projetos os médicos 

dentistas Inês Montargil, Patrícia Manarte 

Monteiro e Sofia Arantes e Oliveira, do CD, 

Cristina Manso e Paulo Ribeiro de Melo, do 

CG e José Frias Bulhosa, do CDD.

Em 2016, importantes passos foram dados 

na definição de uma nova “Tabela de Me-

dicina Dentária” a adotar pela ADSE, pro-

posta pelo grupo de trabalho OMD/ ADSE. 

A OMD está representada nesta equipa pe-

los médicos dentistas Pedro Pires, do CD, e 

Luís Filipe Correia, do CDD. No momento, 

a adoção da proposta de tabela, preços e 

regras para o regime convencionado e livre 

do subsistema de saúde da Função Pública 

depende de despacho favorável do secre-

Novos grupos foram implementados ou 
alargados para dar resposta às exigências de 
uma profissão em constante evolução. Neles 
participam médicos dentistas que, para além do 
exercício da profissão, formação ou investigação, 
encontram ainda tempo e, sobretudo, motivação 
para colaborarem voluntária e efetivamente no 
o crescimento da profissão
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tário de Estado da Saúde e das estruturas 

representativas destes trabalhadores. 

Os médicos dentistas José Frias Bulhosa, 

do CDD, e Francisco Coelho Gil, do CD, 

representam a OMD no grupo de traba-

lho Profissionais de Saúde, da Comissão 

de Acompanhamento da Informatização 

Clínica (CAIC) da Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (SPMS). Esta comissão 

tem por missão colaborar na apresentação 

das propostas destinadas à definição da es-

tratégia de informatização clínica no SNS. 

Esta equipa é composta por representantes 

de vários profissionais de saúde, nomea-

damente médicos dentistas, psicólogos, 

médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, 

assistentes sociais, fisioterapeutas, entre 

outros. 

Para reforçar a estratégia nacional de pro-

moção da telemedicina e utilização das 

tecnologias de informação e comunicação, 

o Governo criou o Centro Nacional de Te-

leSaúde (CNTS), em 2016. A OMD integra 

este organismo, através do médico dentis-

ta do CD, Francisco Coelho Gil. O CNTS in-

tegra o processo de reforma dos cuidados 

de saúde e visa colocar o SNS mais próximo 

dos cidadãos, via serviços de telecuidados.

A médica dentista Patrícia Manarte Mon-

teiro, do CD, representa a Ordem na Co-

missão de Avaliação de Tecnologias de 

Saúde (CATS), um órgão consultivo da 

Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P. (Infarmed), com-

posto por peritos de várias áreas. Esta enti-

dade emite pareceres e aprecia estudos de 

avaliação económica, propondo medidas 

adequadas aos interesses da saúde públi-

ca e do SNS, em termos de tecnologias. A 

responsável integra também a Comissão 

Técnica – Investigação Clínica da Apormed, 

juntamente com a médica dentista do CD, 

Eunice Virgínia Carrilho. Esta equipa está 

a rever a tradução para português da Nor-

ma internacional CT 87 SC 5 – Investigação 

Clínica. 

Em 2017, o Governo criou uma equipa in-

terministerial para preparar uma proposta 

de Estratégia Nacional para o Envelheci-

mento Ativo e Saudável (ENEAS). Este gru-

po, do qual a OMD faz parte, tem como 

objetivos sensibilizar para a importância 

do envelhecimento ativo e da solidarieda-

de entre gerações, promover a cooperação 

e a intersetorialidade na concretização da 

ENEAS e contribuir para o desenvolvimen-

to de políticas que melhorem a qualidade 

de vida dos idosos.

Em maio, a Ordem participou na primeira 

reunião extraordinário do Conselho Nacio-

nal de Saúde, um órgão consultivo, criado 

em agosto de 2016. A OMD está represen-

tada pelo bastonário, Orlando Monteiro 

da Silva, que vai integrar o recém-consti-

tuído grupo de trabalho responsável por 

preparar o “Meta-relatório da saúde dos 

portugueses: evidência produzida, evidên-

cia necessária” (ver artigo pág. 51). Já os 

médicos dentistas Cristina Manso e Paulo 

Ribeiro de Melo, do CG, e José Frias Bulho-

sa, do CDD, representam a OMD na Comis-

são de Reforma da Saúde Pública Nacio-

nal, que é presidida pelo Diretor-Geral da 

Saúde e constituída por representantes do 

ministério da Saúde, das Administrações 

Regionais de Saúde, das ordens profissio-

nais e das organizações sindicais da área 

da saúde.

REGULAÇÃO DA PROFISSÃO
A entrada em vigor do novo Estatuto da 

OMD implicou a adaptação de procedi-

mentos e a reestruturação dos órgãos so-

ciais. Desapareceu a figura de secretário-

-geral e foi criado um novo organismo, o 

Conselho Geral. Obrigou também à revisão 

e criação de raiz dos regulamentos neces-

sários e adequados ao atual Estatuto. 

A 23 de junho de 2016 foi publicado em 

Diário da República o Regulamento de 

Ação Disciplinar. O documento estabelece 

os procedimentos de ação disciplinar do 

Conselho Deontológico e de Disciplina da 

OMD. Atualmente, encontram-se em de-

senvolvimento os anteprojetos dos seguin-

tes regulamentos da Ordem: o regime re-

gra do procedimento eleitoral dos órgãos 

sociais da OMD, o regime do referendo na 

OMD e o regime do provedor do doente. A 

adaptação e modernização do Regulamen-

to de Inscrição na OMD foi recentemente 

aprovada pelo Conselho Diretivo e será 

oportunamente enviada para apreciação, 

discussão e aprovação pelo Conselho Ge-

ral. A 30 de junho deste ano, o Conselho 

Diretivo colocou em consulta pública o 

Projeto de Regulamento relativo ao regi-

me da Formação Contínua da OMD. 

Também a proposta de Código Deontoló-

gico da OMD, elaborada pelo CDD foi re-

Atualmente, 

encontram-se em 

desenvolvimento 

os anteprojetos 

dos seguintes 

regulamentos 

da Ordem: o 

regime regra do 

procedimento eleitoral 

dos órgãos sociais da 

OMD, o regime do 

referendo na OMD e 

o regime do provedor 

do doente
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cebida no CD, encontrando-se em análise, 

nos termos estatutários, antes de ser sub-

metida ao Conselho Geral.

Através do CD e com a colaboração do 

CDD, a OMD criou a Comissão Pericial, um 

organismo autónomo e independente, que 

visa agilizar a ação disciplinar e a colabo-

ração da Ordem com entidades judiciais 

e extrajudiciais na realização de perícias. 

Esta comissão entrou em funcionamento 

em 2016 e é composta pelos médicos den-

tistas Francisco Coelho Gil (coordenador) e 

Eunice Virgínia Carrilho, do CD, Luís Filipe 

Correia e Susana Noronha, do CDD. Nesse 

ano, em janeiro, era criada a Comissão de 

Avaliação Curricular de Graus Estrangeiros 

Reconhecidos, constituída pelos médicos 

dentistas do CD, Ricardo Faria e Almeida 

(coordenador), Eunice Virgínia Carrilho, Fi-

lomena G. Salazar, Patrícia Manarte Mon-

teiro e Sofia Arantes e Oliveira. 

Em janeiro de 2017, a DGS e a OMD assi-

naram um protocolo de colaboração com 

o objetivo de promover a melhoria contí-

nua da qualidade e segurança da presta-

ção de cuidados no sistema de saúde. Na 

sequência do protocolo foi criado o grupo 

de trabalho interno Qualidade no Sistema 

da Saúde. Integram esta equipa os médicos 

dentistas do CD, Inês Montargil, Patrícia 

Manarte Monteiro, Pedro Ferreira Tranco-

so e Tiago Pires Frazão.

Ainda no âmbito da regulação da profis-

são, este ano foi estabelecido um acordo 

de colaboração entre a IGAS e a OMD, a 

propósito da prestação de cuidados de 

saúde oral no sistema de saúde português. 

Este ano foram constituídos os seguintes 

grupos de trabalho internos:

-  Revisão da Tabela da Nomenclatura – 

coordenado pelo representante da RAM 

no CD, Gil Fernandes Alves e constituído 

pelos médicos dentistas do CD, Filomena 

G. Salazar, Francisco Coelho Gil e Pedro 

Pires, e do CG, Ana Capela Louraço, Ana-

bela Paula, Maria Inês Guimarães, Maria-

na Barcelos Vaz, Paulo Ribeiro de Melo, 

Roque M. Braz de Oliveira e Sofia Maria-

na Saavedra. A equipa tem a função de 

dar resposta às dúvidas, questões e emails 

enviados pelos profissionais e outras en-

tidades, estando em aberto a elaboração 

de “modelos” de utilização da tabela, 

para facilitar o seu uso;

-  Nova página de internet da OMD – coor-

denado pelo vogal do CD, Laredo de Sou-

sa e constituído pelos médicos dentistas 

Humberto Santos Silva, do CD, e Inês 

Guerra Pereira, do CG.

Em julho, o CD aprovou a criação de mais 

duas equipas: 

-  Grupo de trabalho para as inspeções nas 

unidades de saúde oral, composto por 43 

médicos dentistas, a maioria pertencente 

aos órgãos sociais da OMD.

-  Grupo de trabalho sobre convenções, se-

guros e planos de saúde, composto pelos 

médicos dentistas do CD, Ricardo Oliveira 

Pinto (coordenador), Filomena G. Salazar, 

Patrícia Manarte Monteiro, Patrícia Caro-

lo Castro, Gil Fernandes Alves e Humber-

to Santos Silva.

Na reta final, encontram-se os Processos 

Especiais de Candidatura às Especialidades 

de Cirurgia Oral, de Periodontologia e de 

Odontopediatria, assim como o processo 

de criação dos respetivos colégios.

VALORIZAÇÃO DO MÉDICO 
DENTISTA
A valorização da profissão e dos profissio-

nais tem sido o caminho percorrido para 

assegurar uma saúde oral de qualidade à 

população. Em 18 meses foram realizados 

vários estudos e inquéritos, com a finali-

dade de apoiar os processos de decisão da 

OMD, em temas de interesse geral para a 

profissão. Os Números da Ordem, o inqué-

rito anual da OMD, cuja edição 2017 foi 

Ainda no âmbito da regulação da profissão, este ano foi estabelecido 
um acordo de colaboração entre a IGAS e a OMD, a propósito da 
prestação de cuidados de saúde oral no sistema de saúde português
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apresentada em julho, são exemplo disso 

(ver notícia pág.28). Até ao final do ano, o 

executivo pretende realizar mais uma edi-

ção do Barómetro da Saúde Oral e o Estu-

do de Empregabilidade 2017. 

No ano passado, por solicitação da SPMS, 

a OMD realizou um inquérito aos médicos 

dentistas, sobre a utilização das tecnologias 

de informação em consultórios e clínicas 

de medicina dentária. Decorreu, ainda, o 

inquérito aos médicos dentistas no SNS, 

acerca do exercício da profissão nos cuida-

dos de saúde primários. Em setembro desse 

ano, a OMD organizou o inquérito sobre o 

exercício profissional da medicina dentária.

Paralelamente, a OMD foi convidada a par-

ticipar em estudos externos, como é o caso 

do Compromisso para o Desenvolvimento e 

Sustentabilidade do SNS. A Ordem enviou 

contributos à consulta pública da ERS, relati-

vos ao Projeto de Regulamento que estabe-

lece o regime das práticas de publicidade em 

saúde, bem como à consulta pública do Pro-

jeto de Diploma que regula o Ato em Saúde. 

ORGANIZAÇÃO DA OMD
Na defesa da profissão e do acesso dos 

utentes a uma medicina dentária quali-

ficada, o bastonário tem vindo a reunir 

com os principais decisores políticos e re-

presentantes da saúde, a nível nacional e 

internacional. Nestes meses de exercício, a 

OMD foi recebida em audiência pelo Presi-

dente da República, pelo presidente e pelo 

secretário regional da Saúde do Governo 

Regional da Região Autónoma da Madeira 

e pela presidente do CDS-PP. Reuniu por di-

versas vezes com o secretário de Estado da 

Saúde, o secretário de Estado Adjunto e da 

Saúde, o assessor para a saúde do Presiden-

te da República, o Diretor-Geral da ADSE, o 

presidente da APIFARMA, Chief Dental Of-

ficer de Portugal, entre outras entidades. 

Ainda no âmbito da profissão, Orlando 

Monteiro da Silva reuniu com os bastoná-

rios (as) das Ordens Portuguesas da Saúde, 

os deputados dos diferentes grupos par-

lamentares, os diretores e associações de 

faculdades de medicina dentária, os dire-

tores de empresas ligadas à medicina den-

tária e presidentes de congéneres estran-

geiras. Seguindo uma política de contacto 

próximo com os médicos dentistas, ouvin-

do as suas questões, o bastonário tem reu-

nido com os associados da OMD, sempre 

que solicitado. 

A OMD está habitualmente representada 

em jornadas, encontros, reuniões, fóruns, 

seminários, congressos e debates sobre 

diversos temas, não só ligados à medicina 

dentária, mas à saúde em geral e às políti-

cas que direta ou indireta tenham influên-

cia na profissão. Por exemplo, em 2016, a 

Ordem participou, no âmbito do Conselho 

Nacional das Ordens Profissionais, nas reu-

niões das Comissões de Acompanhamento 

dos Programas Operacionais de Portugal 

2020, do Conselho Económico e Social, do 

Conselho Consultivo da Entidade Regula-

dora da Saúde, da Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior, do Con-

selho Consultivo da DGS, da Comissão de 

Acompanhamento de Receita Sem papel e 

do Conselho Consultivo do Infarmed. A ní-

vel internacional, foi presença assídua nas 

reuniões plenárias do Council of European 

Dentists (CED), nas reuniões e assembleia 

geral da FEDCAR - Federação Europeia das 

Autoridades Competentes e Reguladores 

de Medicina Dentária, nas sessões plenárias 

e científicas da ERO – European Regional 

Organisation e nos congressos do CIOSP 

(Brasil) e da FDI (World Dental Federation). 

UMA GRANDE EQUIPA E UM TRA-
BALHO (POR VEZES) INVISÍVEL

Apesar de não cobrir toda a atividade de-

senvolvida pela OMD, os projetos e ações 

que estão em curso mostram uma parte 

significativa do que se faz no quotidiano 

da Ordem. Muito desse trabalho não ultra-

passa os bastidores, não se percebendo as-

sim o volume e a qualidade de muitas das 

tarefas que se vão realizando e o grande 

número de pessoas envolvidas. Para os pró-

ximos meses, o bastonário da OMD projeta 

muita atividade: “Sabíamos que a tarefa 

de adaptar aos novos Estatutos a estrutura 

da OMD iria ser hercúlea. Temos consciên-

cia da enorme importância para a profis-

são de um conjunto alargado de dossiers, 

essenciais para uma adequada regulação 

da mesma. Temos vários projetos em cur-

so e tudo faremos para levar a cabo esta 

missão. As várias equipas da OMD estão a 

trabalhar para os médicos dentistas, para a 

profissão e para a sociedade de uma forma 

geral. No que depender da Ordem, estare-

mos à altura dos desafios. Podem os cole-

gas ter a certeza que a nossa determinação 

é inabalável”.

Na defesa da profissão e do acesso dos utentes 
a uma medicina dentária qualificada, o 
bastonário tem vindo a reunir com os principais 
decisores políticos e representantes da saúde, a 
nível nacional e internacional

OMD foi convidada a participar em estudos 
externos, como é o caso do Compromisso para 
o Desenvolvimento e Sustentabilidade do SNS
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Leonor Furtado, inspetora-geral das Atividades em Saúde

“A IGAS visa com as suas ações prevenir 
e detetar situações de desperdício, de 
fraude e de corrupção”
Com uma carreira dedicada ao combate à corrupção, a procuradora Leonor Furtado foi nomeada inspetora-
geral das Atividades em Saúde (IGAS) em março de 2015. Foi presidente do Instituto de Reinserção Social e 
auditora jurídica no Ministério do Ambiente.
Esteve na Comissão Anticorrupção de Timor-Leste e foi procuradora-geral adjunta do Tribunal de Contas da 
Madeira.
Passou ainda pelo Conselho da Europa e pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal.
Promover a qualidade e prevenir a fraude são as prioridades estabelecidas pela inspetora-geral para a sua 
missão na IGAS.
Em entrevista à Revista da OMD, Leonor Furtado destaca as vantagens da cooperação institucional com a Ordem 
dos Médicos Dentistas no controlo da fraude e do exercício ilegal da medicina dentária.
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ROMD - O que é a Inspeção-Geral das 

Atividades em Saúde (IGAS), qual o seu 

campo de atuação e como funciona?

LF - A IGAS é o serviço responsável pelo 

exercício concreto das atribuições de 

controlo e inspeção de estabelecimen-

tos e serviços que prestam cuidados de 

saúde e que têm a obrigação de forne-

cer esses cuidados em condições ótimas 

de igualdade no acesso e de garantia de 

qualidade e segurança, efetivas.

A sua missão está definida na lei e con-

siste em auditar, inspecionar, fiscalizar e 

desenvolver a ação disciplinar, no setor 

da saúde. A visão que defini para o pe-

ríodo da minha comissão – promover a 

qualidade, prevenir a fraude –, assenta 

na ideia de que a fraude e a corrupção 

não são preocupações imediatas dos pro-

fissionais do setor da saúde, razão pela 

qual qualquer intervenção nesse âmbito 

é considerada burocracia e, por isso, in-

compreensível. Porém, aquilo a que se 

chama burocracia, muitas vezes são re-

gras procedimentais que desempenham 

um importante papel na prevenção do 

desperdício, da fraude e da corrupção, 

pelo que, por vezes, simplificar demais, 

em certos setores da economia, traz per-

das irrecuperáveis a médio/longo prazo.

Ora, tendo em consideração a missão de-

finida pela lei e o âmbito da intervenção 

inspetiva da IGAS, as ações inspetivas 

são ordenadas em função de indícios de 

grave desconformidade ou de indícios de 

risco de desperdício, fraude ou corrup-

ção, sendo as suas conclusões e/ou reco-

mendações sempre comunicadas às pes-

soas e entidades alvo e, em alguns casos, 

divulgadas; por outro lado, é efetuado 

o acompanhamento da implementação 

das recomendações, podendo determi-

nar novas intervenções, programadas ou 

sem aviso prévio, sobre essas atividades, 

esses serviços ou estabelecimentos em 

causa.

Gostaria de salientar que, fruto de um 

estudo e trabalho interno, em coopera-

ção com outra entidade inspetiva, a IGAS 

tem neste momento um mapeamento de 

riscos do setor, numa perspetiva e abor-

dagem temática da sua intervenção.

ROMD - Qual o âmbito do protocolo re-

centemente assinado com a Ordem dos 

Médicos Dentistas e como se materia-

liza? Quais as vantagens deste tipo de 

parceria?

LF - A colaboração institucional entre 

a IGAS e qualquer ordem profissional 

representa sempre uma mais-valia, 

para o cabal exercício das competên-

cias respetivas, sendo fundamental na 

prossecução do objetivo comum de 

garantir a legalidade e o incremento 

da qualidade dos cuidados de saúde, 

no caso da saúde oral, prestados aos 

cidadãos.

Materializa-se através da realização de 

ações em conjunto ou com a participa-

ção de peritos indicados pelas ordens 

que, com o seu saber específico, permi-

tem uma melhor e mais completa abor-

dagem das temáticas sob fiscalização. 

Trata-se de uma forma muito particular 

de exercer a ação inspetiva, sendo certo 

que, no caso dos médicos dentistas, os 

peritos médicos indicados pela Ordem 

são fundamentais no controlo da fraude 

ou do exercício ilegal da medicina dentá-

ria, haja vista que os inspetores da IGAS 

não verificam nem mexem na boca dos 

utentes.

Tal como se reafirma no texto do pro-

tocolo, as vantagens desta colaboração 

decorrem da partilha de informação, de 

dados e de conhecimentos técnico-cien-

tíficos, bem como, de fomentar e agilizar 

a articulação entre a IGAS e a OMD e a 

análise concertada de temas ou aspetos 

transversais significativos da intervenção 

inspetiva.

ROMD - A IGAS tem protocolos com ou-

tras ordens profissionais? De que forma 

a cooperação e sinergia criada com as 

ordens profissionais e entidades regula-

doras contribui para uma maior eficácia 

das ações inspetivas?

LF - Desde 2015, a IGAS celebrou 12 pro-

tocolos de colaboração com diversas en-

tidades, sendo que oito são do setor da 

saúde, uma éntidade inspetiva e três são 

com outras entidades externas, uma do 

setor da justiça e as outras duas do setor 

universitário.

As organizações são construídas com 

base na confiança e esta é construída 

com base na comunicação e cooperação 

mútuas. O nosso trabalho melhora quan-

do cooperamos com os outros, dando a 

conhecer o nosso trabalho. O trabalho 

em cooperação permite-nos verificar o 

modo como funcionamos, como pomos 

em prática os princípios da transparên-

cia e os objetivos que traçamos. De igual 

modo, permite-nos solucionar maus há-

bitos funcionais e dar a conhecer a subs-

tância do que realizamos. O objetivo é o 

de contribuir para uma tomada de deci-

são assente em critérios técnicos e jurídi-

cos, fiáveis e credíveis, assente na certeza 

de que, quanto maior for o índice técni-

co dos resultados da intervenção inspe-

tiva apresentados, maior será a taxa de 

sucesso da implementação das recomen-

dações e, consequentemente, maior será 

a qualidade e credibilidade da atuação 

da IGAS.

ROMD - Qual o campo de ação e as áreas 

de intervenção prioritárias para a IGAS, 

no âmbito da medicina dentária?

LF - No âmbito da medicina dentária e de 

acordo com o que está definido na sua 

missão, atribuições e plano estratégico, 

a intervenção da IGAS tem em vista as-

segurar o cumprimento da lei e elevados 

níveis técnicos de atuação, no que con-

cerne a prestação dos cuidados de saúde, 

consubstanciando-se a sua atuação na 

verificação do respeito pelas disposições 

legais, regulamentares e orientações 

aplicáveis à área, por parte dos profissio-

nais de medicina dentária, bem como a 

qualidade dos serviços prestados.

Nestes termos, além das intervenções de 

inspeção e fiscalização visando o cumpri-

mento da legalidade, por referência a 

um quadro contraordenacional próprio, 

a IGAS visa com as suas ações prevenir 

e detetar situações de desperdício, de 

fraude e de corrupção, dando o subse-

quente tratamento jurídico-legal, desig-

nadamente, encaminhando as situações 

suscetíveis de integrar infrações de na-

tureza criminal para as entidades com-

petentes – Ministério Público e órgãos 

de polícia criminal – garantindo a salva-

guarda dos cuidados de saúde prestados 
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aos utentes e a defesa do erário público.

ROMD - Que balanço faz da atividade 

no ano passado e quais os dados iniciais 

para 2017 nesta área da saúde?

LF - O ano de 2016 apresenta um balan-

ço positivo, revelando que o caráter ino-

vador introduzido quer nos temas – por 

exemplo, verificando situações de higiene, 

mais dirigidas ao exercício concreto da 

profissão e ao combate da fraude –, quer 

na forma como são realizadas as ações de 

fiscalização – agora se exigindo que sem-

pre que as não conformidades verificadas 

sejam suscetíveis de integrar um ilícito de 

mera ordenação social, se efetuar o com-

petente auto de notícia com vista à apli-

cação das contraordenações correspon-

dentes.

Por outro lado, no âmbito da atividade 

programada - Plano de Atividades para 

o ano de 2017 – intensificou-se a presen-

ça da IGAS junto de um maior número 

de entidades, procurando desse modo 

uma maior cobertura territorial, designa-

damente, por NUTS e, ao mesmo tempo, 

alcançar um mapeamento das entidades 

cuja atividade está relacionada com o 

exercício da medicina dentária.

No ano de 2016, realizaram-se oito ações 

inspetivas, cinco das quais com a dupla 

vertente da fiscalização do funcionamen-

to das clínicas e consultórios de medicina 

dentária e da verificação da execução dos 

tratamentos efetuados e faturados no âm-

bito do Programa Nacional de Promoção 

de Saúde Oral (PNPSO), mais conhecido 

pelo nome de “cheque-dentista”.

Estas ações tiveram como alvo os cinco 

aderentes com maior volume de faturação 

na região de saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo, numa perspetiva de prevenção e de 

combate à fraude.

Na sequência de uma denúncia, uma das 

ações realizadas visou o combate ao exer-

cício ilegal da medicina dentária, sendo 

que no decurso deste ano de 2107 estão 

planeadas ações sobre o mesmo tema, e 

uma já foi realizada.

No que concerne à fiscalização do fun-

cionamento das clínicas e consultórios de 

medicina dentária estão planeadas vinte e 

quatro ações inspetivas, doze das quais já 

efetuadas, visando a verificação do cum-

primento da legalidade dos procedimen-

tos sobre organização e funcionamento 

dos laboratórios e clínicas dentárias, bem 

como sobre as condições de higiene.

De igual modo, estão em curso quatro 

ações no âmbito do controlo da execução 

do PNPSO, na sequência dos indícios de 

eventual fraude na prestação dos cuidados 

de saúde e utilização do cheque-dentista, 

conforme o resultado das ações efetuadas 

no ano de 2016.

Até ao final do ano de 2017 poderão ser 

desenvolvidas outras ações de natureza 

Estão em curso quatro ações no 
âmbito do controlo da execução 

do PNPSO, na sequência dos 
indícios de eventual fraude na 

prestação dos cuidados de saúde 
e utilização do cheque-dentista
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reativa, sempre que tal se revele necessá-

rio e oportuno, em função dos resultados 

e conclusões das ações em curso, designa-

damente no que se refere às condições de 

higiene na prestação dos cuidados de saú-

de ou do nível dos indícios de fraude que 

forem detetados ou em função de even-

tuais denúncias.

ROMD - O número de infrações na medi-

cina dentária é maior ou menor face a ou-

tras áreas médicas?

LF - O número de operadores na área da 

medicina dentária, bem como das denún-

cias recebidas, é elevado, comparativa-

mente com algumas áreas das especiali-

dades médicas exercidas no setor privado. 

Não obstante, não possuímos dados fiáveis 

que nos permitam afirmar se as denúncias 

recebidas são em maior número do que 

outro tipo de denúncias relacionadas com 

outras atividades da prestação de cuidados 

de saúde. Provavelmente seria um estudo 

interessante a realizar com a participação 

da ERS e da Ordem dos Médicos Dentistas, 

entidades com as quais a IGAS tem proto-

colos estabelecidos, designadamente para 

a realização de ações conjuntas e de estu-

dos relacionados.

ROMD - No caso da medicina dentária, 

como funciona uma inspeção-tipo? Estas 

ações abrangem todo o sistema de saúde: 

público, privado e social?

LF - No caso da medicina dentária são rea-

lizadas ações inspetivas do tipo fiscaliza-

ção, que obedecem a uma metodologia 

tipificada assente em fichas de verifica-

ção concebidas em função de um quadro 

contraordenacional próprio, resultante do 

regime jurídico de abertura e funciona-

mento das unidades privadas de serviços 

de saúde existente para esta área. Estas 

ações contam com a colaboração ativa de 

peritos médicos dentistas e de peritos da 

saúde pública.

Embora a Lei Orgânica da IGAS permita 

atuar em todo o sistema de saúde, a ver-

dade é que a intervenção da IGAS tem de 

se pautar pela legalidade e por referência 

ao quadro contraordenacional vigente, 

pelo que, tendo em consideração que a 

legislação habilitante está mais orientada 

para as unidades privadas de saúde, verifi-

ca-se uma maior intervenção fiscalizadora 

junto das entidades privadas que atuam 

neste âmbito.

ROMD - Em que penas incorrem os visa-

dos pela inspeção, caso sejam detetadas 

infrações, e que meios podem acionar se 

não concordarem com a decisão da ação 

inspetiva?

LF - Antes de mais permita-me esclarecer 

que, no âmbito da atividade inspetiva, não 

são aplicadas penas, mas sanções de natu-

reza disciplinar ou contraordenacional.

As ações de fiscalização obedecem a um 

quadro sancionatório próprio, previsto 

no regime jurídico de abertura e funcio-

namento das unidades privadas de servi-

ços de saúde e em legislação conexa.

Porém, relativamente a uma mesma si-

tuação fáctica podem ser aplicadas, além 

das coimas previstas para as contraorde-

nações, sanções de natureza disciplinar 

ou criminal, pelas entidades competen-

tes na matéria, designadamente as or-

dens profissionais, o Ministério Público 

ou os tribunais.

Relativamente aos meios de reação por 

parte das entidades fiscalizadas pela 

IGAS, além de lhes serem assegurados 

os meios de defesa legalmente esta-

belecidos nos regimes sancionatórios e a 

desenvolver em sede processual própria, 

como seja o exercício do direito do contra-

ditório, as mesmas detêm sempre o poder 

de impugnar as decisões administrativas, 

reclamando ou recorrendo para as entida-

des competentes, designadamente para os 

tribunais.

No âmbito da ação inspetiva e relativa-

mente a infrações que consubstanciem 

grave risco para a saúde pública, por 

exemplo, incumprimento das boas prá-

ticas de esterilização e radiações ioni-

zantes e, tendo em conta que as equi-

pas inspetivas da IGAS integram peritos 

médicos de saúde pública, as entidades 

fiscalizadas podem ver a sua atividade 

suspensa, com efeitos imediatos, no âm-

bito das competências próprias das auto-

ridades de saúde.

Tal acontece com relativa frequência, 

sendo certo que, só depois de as enti-

dades fiscalizadas demonstrarem que 

procederam à correção das deficiências 

e à eliminação dos riscos para a saúde 

pública se efetua o levantamento da sus-

pensão.
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ROMD - A entrada em vigor do novo Estatu-
to da OMD trouxe desafios e mudanças para o 
Conselho Fiscal? Quais?
ACMA - Sim, o novo Estatuto trouxe algumas mudan-

ças. Uma delas foi a integração neste Conselho de um 

Revisor Oficial de Contas designado pelo Conselho 

Diretivo. No entanto, é de realçar que ainda sob a 

diretriz dos antigos Estatutos, e felizmente desde o 

meu primeiro mandato, que o Conselho Diretivo de-

Ana Cristina Mano Azul, presidente do Conselho Fiscal

“O desafio permanente da OMD 
é o de exercer uma gestão para 
servir sempre melhor a classe” 

liberou, apesar de não ser obrigatório, manter a au-

ditoria às contas, de base contratual. Assim sendo, as 

contas têm sido sempre anualmente auditadas e cer-

tificadas pelo Revisor Oficial de Contas. Deste modo, 

a sua presença em todas as reuniões do Conselho 

Fiscal foi sempre para mim um ponto assente desde 

o primeiro dia em que fui convidada para presidir a 

este órgão. 

Outra alteração reside no facto de que antigamente 

os pareceres do Conselho Fiscal relativos ao plano de 

Orçamento e ao Relatório e Contas eram apresenta-

dos à Assembleia-Geral. Neste momento, a sua apre-

sentação é efetuada ao Conselho Geral que os discute 

e aprova.

ROMD - Entre as competências do Conselho 
Fiscal está a avaliação da gestão financeira da 
OMD. Que análise faz da gestão efetuada pelo 
Bastonário, Conselho Diretivo e restantes ór-
gãos executivos?
ACMA - Na OMD, como em qualquer entidade equi-

valente, existe uma gestão corrente, do dia-a-dia, que 

obedece a um controlo interno e a uma gestão finan-

Formada em Medicina Dentária pela Universidade de Lis-
boa e Doutorada pela Universidade de Valência, Ana Cris-
tina Mano Azul lidera o Conselho Fiscal da Ordem dos Mé-
dicos Dentistas (OMD) desde 2007. Há pouco mais de um 
ano aceitou dar continuidade ao projeto. O sentido de de-
ver perante a classe e a confiança na equipa que integra os 
órgãos sociais da OMD deram-lhe motivação para mais um 
mandato. 
Em entrevista à Revista da OMD, Ana Cristina Mano Azul, 
destaca os novos desafios da OMD, relacionados com um 
trabalho de cariz socioprofissional. Realça, ainda, as alte-
rações introduzidas no Conselho Fiscal com a entrada em 
vigor do novo Estatuto e as competências acrescidas daí de-
correntes. 

Quando olha para a profissão nota que “as circunstân-
cias podem ser difíceis” e deixa uma sugestão: a for-

mação contínua do médico dentista, a boa prática 
e um espírito empático são “uma postura básica a 
adotar”. 
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ceira que pode ser denominada de mais global, e que 

reside num plano estratégico delineado e definido 

anualmente quanto aos custos e proveitos da OMD. 

Esse delineamento rege-se por decisões de ordem po-

lítica, em relação às quais o Conselho Fiscal tem um 

papel de análise, acompanhamento e emissão de pa-

receres.

O Conselho Fiscal é um órgão que tem que primar 

pela independência e é com agrado que manifesto 

que de forma gradual, mas continuada, todas as pro-

postas deste Conselho relacionadas com a gestão fi-

nanceira têm sido aplicadas.

ROMD - Quais os principais desafios que a OMD 
tem pela frente, em termos de gestão?
ACMA - O desafio básico permanente da OMD é o 

de exercer uma gestão para servir sempre melhor a 

classe. 

Neste enquadramento, há um trabalho de cariz so-

cioprofissional que se prende com a continuidade da 

educação da população em termos de saúde públi-

ca e de promoção do trabalho do médico dentista, 

recorrendo aos media de maior impacto, como a te-

levisão e a rádio. A população tem que perceber a 

necessidade da ida ao médico dentista por princípios 

de prevenção e não de urgência, e ainda interiorizar 

o impacto da saúde oral na sua qualidade de vida. 

Outro desafio que poderia ser interessante é de ca-

rácter social. Pelos “Números da Ordem 2017”, recen-

temente publicados, a média de idades dos médicos 

dentistas ativos em Portugal é de 38 anos e 77% dos 

membros ativos têm menos de 45 anos. Somos uma 

classe jovem, mas não eternamente jovem. Como tal, 

a seu tempo, poderia ser ponderado um caminho de 

ajuda aos associados na doença e na velhice. 

ROMD - Numa primeira análise, Conselho Fiscal 
e Tesoureiro podem parecer organismos com 
missões idênticas. Quais as funções de cada 
um e como se articulam? 
ACMA - O Tesoureiro é estatutariamente um elemen-

to do Conselho Diretivo. Como o nome indica, trata 

da área de tesouraria, executando a gestão estabe-

lecida pelo Conselho Diretivo. Controla as operações 

financeiras da Ordem e os fluxos de caixa, assegura a 

implementação dos critérios e políticas contabilísticas 

e mantém um sistema de controlo interno. Tem ainda 

a função de preparar as demonstrações financeiras 

que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 

posição financeira da Ordem. 

As competências do Conselho Fiscal estão bem defi-

nidas no Estatuto da OMD. De uma forma sucinta, 

cabe a este Conselho examinar a gestão financeira da 

OMD, dar parecer sobre o Relatório e Contas e sobre 

o projeto de Orçamento apresentado pelo Conselho 

Diretivo, assim como elaborar outros pareceres que 

lhe sejam cometidos pelos órgãos da OMD. Com a in-

tegração do Revisor Oficial de Contas é também fun-

ção do Conselho Fiscal promover a certificação legal 

de contas, supervisionando o processo de preparação 

e divulgação da informação financeira.

Atualmente a competência estatutária do Conselho 

Fiscal de exame da gestão financeira do Conselho 

Diretivo é, cada vez, mais baseada em pareceres téc-

nicos.

ROMD - Cabe ao Conselho Fiscal dar o seu pare-
cer sobre o Relatório e Contas da Ordem, bem 
como dos orçamentos e Planos de Atividades. 
Quais são os critérios que pesam na análise e 
aprovação destes processos?
ACMA - Relativamente ao parecer sobre o Relatório 

e Contas pesa a avaliação da coerência existente face 

ao Orçamento e Plano de Atividades previamente 

apresentado pelo Conselho Diretivo ao Conselho Ge-

ral, e por este órgão apreciado e votado. Qualquer 

desvio deverá estar devidamente justificado. É de fac-

to normal que numa instituição com uma magnitude 

considerável de atividades como é a OMD, possam 

surgir, durante o exercício de um ano, imponderáveis 

a serem votados em sede de Conselho Diretivo e que 

não estavam orçamentados. 

O projeto de Orçamento é avaliado mediante a ava-

liação da informação anexada, tal como o Plano de 

Atividades, uma vez que tem em conta este plano, e 

de notas explicativas relativas aos pressupostos e pre-

visões que estiveram na base da sua construção.

ROMD - Falando de finanças, a OMD está de 
boa saúde?
ACMA - Sim, a OMD está de boa saúde como os cole-
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gas poderão confirmar nos números apresentados no 

Relatório e Contas anual.

ROMD - Em que medida o congresso contribui 
para os proveitos da OMD?
ACMA - O Congresso é inegavelmente uma rubrica 

de grande impacto nos proveitos da OMD. 

ROMD - Se excluir o congresso, as receitas da 
OMD são provenientes, essencialmente, das 
quotas. Estas permitiriam cobrir as despesas 
das atividades gerais decorrentes da missão 
regulatória da Ordem?
ACMA - Se analisarmos os rendimentos provenientes 

da rubrica quotas em 2016, este montante por si só 

não é suficiente para cobrir os gastos das atividades 

gerais da OMD. Se considerarmos as joias e emolu-

mentos, as reversões e outras rubricas dos rendimen-

tos referentes a juros e outras formas de ganhos, en-

tão sim, essa cobertura foi o ano passado garantida.

ROMD - Considera que o valor das quotas em 
vigor (45€ trimestrais), que se mantém inalte-
rado desde 1991, é adequado?
ACMA - O valor mantido das quotas desde há 26 anos 

é, de facto, um tema de “gregos e troianos” e, como 

tal, uma questão puramente política. A sua adequa-

ção, ou não, é uma temática para a qual os médicos 

dentistas terão sempre que ser auscultados. Nos Es-

tatutos atuais, o artigo 59º contempla, como uma 

das competências do Conselho Diretivo, a proposta 

ao Conselho Geral do valor das quotas a pagar pelos 

membros. Por seu lado, o Conselho Geral, de acordo 

com o artigo 50º, tem como competência a aprovação 

da fixação deste valor.

ROMD - A profissão enfrenta tempos de pro-
funda mudança. Na sua opinião, qual a postura 

adequada do médico dentista para enfrentar 
estes desafios?
ACMA - As circunstâncias podem ser difíceis mas, 

quer para os atuais profissionais, quer para os futu-

ros colegas, a formação contínua do médico dentis-

ta, a boa prática e um espírito empático em termos 

socioeconómicos, da educação e das necessidades de 

saúde face às pessoas que nos procuram é uma pos-

tura básica a adotar. A confiança é um grande pilar 

de sustentação.

ROMD - Este ano preside à Comissão Organi-
zadora do 26º Congresso da OMD e uma das 
novidades desta edição é o “Espaço Criativo”, 
um espaço onde os médicos dentistas podem 
revelar as suas outras facetas. É o seu caso, 
que tem uma outra atividade. Quer falar-nos 
um pouco desse outro lado? É salutar que o 
médico dentista desenvolva outros interesses 
para além da medicina dentária?
ACMA - É natural que me esteja a rir perante esta 

pergunta. Pensei instintivamente: ora aqui está uma 

boa forma de se acabar uma entrevista. 

O Congresso da OMD é um evento de partilha alar-

gada a várias vertentes, congregando uma compo-

nente formativa, uma oportunidade de encontros e 

reencontros entre colegas, assim como a aquisição de 

informação e um contacto próximo com o que há de 

novo na nossa área, do ponto de vista de produtos 

e tecnologia, num grande espaço que é o da Expo-

-Dentária.

Segundo Malraux, o homem é a soma dos seus atos. 

Para mim seria muito redutor pensar no médico 

dentista, como ser humano que é, apenas como um 

somatório de atos profissionais. Ao longo da vida te-

nho-me apercebido nas diferentes relações interpes-

soais a nível profissional, que há colegas com bastido-

res de interesses artísticos e culturais não revelados à 

comunidade da medicina dentária.

Daí a explicação para o “Espaço Criativo” deste ano 

no congresso. É, de facto, uma das novidades desta 

edição, onde os médicos dentistas poderão apresen-

tar os seus projetos ou as suas atividades extra me-

dicina dentária, da arte ao desporto, da cultura ao 

empreendedorismo. 

Pessoalmente, tenho uma atividade principal de 

lazer que se iniciou há vários anos quando integrei 

um grupo de teatro amador. Tem sido uma parte 

lúdica da minha vida, na qual encontro verdadeira 

realização e satisfação. Estou bastante ocupada do 

ponto de vista profissional, mas sempre tive outros 

interesses. O principal e não realizado, pela ausên-

cia de tempo, era o teatro. Deste modo, desde os 

últimos anos de liceu, onde tinha representado al-

gumas peças, que o desejo ficou em “banho-maria”, 

mas curiosamente com uma certeza que haveria de 

acontecer, tal não era a vontade. Após 30 anos, as-

sim aconteceu. 
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Adquirida presencialmente ou online

Novo regime da formação contínua 
obrigatória
Com a entrada em vigor dos novos estatutos da OMD, a 

formação contínua passou a ter mínimos obrigatórios. 

A Ordem desenvolveu um modelo que permite aos mé-

dicos dentistas obterem o número de horas exigido via 

online, sem custos adicionais. 

O Projeto de Regulamento relativo ao regime da For-

mação Contínua da Ordem dos Médicos Dentistas en-

contra-se em apreciação pública, desde o dia 30 de ju-

nho. Os interessados em apresentar sugestões podem 

fazê-lo no prazo de 60 dias a contar da data de publi-

cação do aviso, por escrito, dirigindo-se ao Conselho 

Diretivo (CD) da OMD. 

O estatuto determina que “o médico dentista tem de 

realizar um mínimo de 24 horas de formação de dois 

em dois anos” (artigo 9º), o que vai de encontro às di-

retrizes do Direito da União Europeia sobre esta maté-

ria. O objetivo consiste em proporcionar a aquisição de 

novos conhecimentos e competências e a atualização 

do saber adquirido.  

Para cumprir este mínimo legal, o médico dentista 

pode optar por ações de formação creditadas ou acre-

ditadas pela OMD, ou seja, organizadas pela Ordem ou 

por entidades e instituições terceiras, nacionais ou in-

ternacionais, que tenham solicitado ao Conselho Dire-

tivo a acreditação das respetivas iniciativas. Podem ser 

creditados eventos de diversos tipos: teóricos, práticos, 

teórico-práticos, congressos, seminários, entre outros. 

Para efeitos de obtenção de créditos, o médico dentis-

ta tem ainda a possibilidade de solicitar ao CD a cre-

ditação de uma formação não acreditada que tenha 

frequentado, desde que esta cumpra os requisitos pre-

vistos no regulamento que se encontra em consulta.  

O novo regime de formação contínua será implemen-

tado por um período de dois anos, a contar da data de 

entrada em vigor do futuro regulamento, de forma a 

disponibilizar ao associado todos os meios necessários 

e adequados para planear e realizar a sua formação. 

COMO OBTER A FORMAÇÃO MÍNIMA OBRIGA-
TÓRIA?
A proposta de regulamento, segundo Ricardo Faria e 

Almeida, presidente do Centro de Formação Contínua 

(CFC), visa “facilitar aos médicos dentistas as horas de 

formação, requeridas no contexto europeu do exercí-

cio da profissão”, pelo que se 

“mantém a natureza gratuita 

dos cursos de fim de dia orga-

nizados pela OMD”. 

Por outro lado, é contemplada 

a frequência presencial ou onli-

ne da formação, para que o mé-

dico dentista não seja obrigado 

a deslocar-se para cumprir este 

objetivo. O profissional pode-

rá optar pela visualização dos 

vídeos da formação contínua, 

que são disponibilizados na pá-

gina eletrónica da OMD. Cada 

curso tem a duração de duas 

horas, sendo realizadas anual-

mente 12 formações, pelo que será 

possível obter as 24 horas exigidas no 

Estatuto num único ano.

“A Ordem teve a preocupação de criar 

um modelo que não significasse um 

aumento de gastos para o médico den-

tista, nem de inscrição, nem sequer de 

deslocação. Por isso, pode obter essas 

horas de formação via online, sem sair 

de casa”, explica o responsável. 

A OMD assume o compromisso de de-

senvolver esforços para promover ações 

de formação presenciais não só no Con-

tinente, mas também nas Regiões Au-

tónomas. Toda a informação relativa ao 

CFC, bem como as unidades de crédito 

atribuídas, estará ao alcance de todos os associados, 

Tome nota:
As sugestões ao Projeto de Re-
gulamento relativo ao regime da 
Formação Contínua da OMD po-
dem ser enviadas para o endere-
ço formacao@omd.pt. Estas serão 
aceites, desde que fundamentadas 
e identificadas. Consulte a proposta 
de regulamento em www.omd.pt/
noticias/2017/06/20170630-regula-
mento-formacao-continua.pdf. 

Pode ainda solicitar o referido projeto 
em papel, que será entregue no pra-
zo de 3 dias úteis. 

Formação 
contínua 
no contexto 
europeu
De acordo com o EU Manual of 
Dental Practice 2015 (Edition 
5.1), em todos os países da União 
Europeia e Espaço Económico Eu-
ropeu existe pelo menos a obri-
gação legal para que os médicos 
dentistas adquiram uma forma-
ção profissional contínua de al-
gum tipo (ver Tabela 1).
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Entidade Reguladora da Saúde abre processo de avaliação 

OMD apresenta queixa contra empresa 
que comercializa planos de saúde
A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 

apresentou, em maio, uma queixa na En-

tidade Reguladora da Saúde (ERS) contra 

empresa que comercializa planos de saúde.

Em causa estava um anúncio transmitido 

no programa “Você na TV” da TVI, em que 

era publicitado um plano de saúde com di-

reito a “médico 24 horas por dia, 7 dias por 

semana a custo zero” e “20 atos dentários 

gratuitos”.

A referida campanha publicitária tinha 

uma vertente de email marketing em que 

anunciava a “oferta de 500 planos de saú-

de”, com referências a tratamentos dentá-

rios gratuitos, designadamente, “Consulta 

Dentista/Check-up Dentário”, “Limpeza 

Dentária” e “Extração de Dentes”.

A ERS abriu um processo de avaliação para afe-

rir a eventual necessidade de uma intervenção 

regulatória acrescida, o qual se encontra a cor-

rer termos no Departamento de Intervenção 

Administrativa e Sancionatória (DIAS) da ERS.

De referir que a Lei da publicidade em 

saúde proíbe campanhas publicitárias que 

aconselhem ou incitem à aquisição de atos 

e serviços de saúde sem atender aos requi-

sitos da necessidade do doente, ou à ne-

cessidade de avaliação ou de diagnóstico 

individual prévio. Prevê, ainda, coimas que 

podem ir até aos 44 mil euros.

OBRIGATÓRIO
PARCIALMENTE 
OBRIGATÓRIO

REQUISITOS
NÃO OBRIGA-
TÓRIO MAS 

FORMALIZADO

NÃO 
OBRIGATÓRIO

COMENTÁRIOS

Áustria Recomendado
Bélgica Sim 60 horas em 6 anos Pré-inscrição necessária após 6 anos
Bulgária Sim 30 horas em  3 anos
Croácia 7 horas por ano
Chipre ** Sim 45 horas em 3 anos
República 
Checa

Sim Certificados de competência originam taxas mais elevadas do sistema de 
saúde 

Dinamarca ** Sim 10 horas por ano Exigido apenas para membros do DDA (Danish Dental Association)
Estónia Sim
Finlândia Sim
França ** Sim 1.5 dias por ano
Alemanha Sim 125 pontos em 5 anos Apenas exigido para nova certificação para fundos de doença (não privados) 
Grécia Recomendado
Hungria Sim 250 horas em 5 anos
Islândia Sim 75 horas em 3 anos Apenas obrigatório para profissionais que tratam crianças no Sistema de 

saúde 
Irlanda 250 horas em 5 anos Sim Recomendado
Itália Sim 150 horas em 3 anos Mínimo de 30 e máximo de 70 horas por ano
Letónia Sim 250 horas em 5 anos
Liechtenstein Não existe informação
Lituânia Sim 120 horas em 5 anos
Luxemburgo Recomendado
Malta Sim
Holanda Recomendado
Noruega ** Sim 150 horas em 5 anos Apenas obrigatório para membros da NDA (Norwegian Dental Association)
Polónia Sim 200 horas em 4 anos
Portugal Sim
Roménia Sim 200 horas em 5 anos
Eslováquia Sim 250 horas em 5 anos
Eslovênia Sim 75 horas em 7 anos Seguido de exame
Espanha Sim
Suécia Recomendado
Suíça Sim 10 dias por ano Não comparência origina menos créditos
Reino Unido Sim 250 horas em 5 anos 75 horas têm que ser provadas (verificadas)
** alterado desde o Manual de 2009 

Em 2004, apenas 10 países tinham como requisito obrigatório a obtenção de um mínimo de formação. Em 2008, o número aumentou para 17 
países. Em 2013, este requisito era obrigatório em 16 países, havendo 3 com um requisito parcial (qualificado). Além disso, 6 países tinham um 
sistema formal de formação, em vez de um requisito obrigatório.

Tabela 1

em www.omd.pt/formacao e nos restantes meios insti-

tucionais.  

Neste processo será criado um registo individual 

para cada médico dentista. Assim, através da sua 

área de membro na página eletrónica da OMD, po-

derá consultar todas as ações de formação credita-

das que tenha frequentado ou efetuado. O regula-

mento que está em consulta contempla um período 

de reposição de três meses, findos cada dois anos 

de referência, no qual o médico dentista poderá 

completar as unidades de crédito em falta, exclu-

sivo para situações excecionais de impossibilidade 

ou imprevisto. 





Pedrogão Grande

Medicina dentária forense nas 
grandes catástrofes 
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17 de junho de 2017. Um incêndio florestal 

atinge uma dimensão nunca antes vista. As 

populações de Pedrógão Grande, em Lei-

ria, ficam cercadas pelo fogo. 64 morrem, a 

maioria na fuga pela estrada EN-236-1. Civis e 

bombeiros. Quase todos carbonizados. Quase 

todos irreconhecíveis. Todos identificados gra-

ças ao esforço desenvolvido pelas equipas fo-

renses. Equipas multidisciplinares, preparadas 

para atuar em situações de catástrofe, em que 

o médico dentista é (e será) o elemento chave.

 

As peças dentárias são extremamente resis-

tentes. Subsistem ao efeito de forças externas 

causadas pelo fogo ou explosão. Podem tam-

bém ser usadas para retirar amostras de ADN. 

Muitas vezes são as únicas que ficam para 

contar a história. A medicina dentária é, por 

isso, uma aliada na hora de identificar vítimas, 

uma missão de grande importância social, que 

permite a devolução dos corpos às famílias e o 

início do luto e respetivos trâmites legais. 

Na tragédia, esta ciência é um dos principais 

meios de identificação. No caso de Pedrógão 

Grande, explica a médica dentista La Salete 

Alves, “devido às altas temperaturas atingi-

das, alguns dos cadáveres não foram possíveis 

de identificar pelos dentes, mas por técnicas 

laboratoriais associadas à identificação pelo 

ácido desoxirribonucleico (ADN)”. Assim que 

tomou conhecimento do cenário que se vivia 

naquele distrito, o bastonário da OMD mani-

festou total disponibilidade para prestar a aju-

da necessária às populações afetadas. Orlando 

Monteiro da Silva comunicou ao secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araú-

jo, e ao ministro da Saúde, Adalberto Campos 

Fernandes, que estavam “disponíveis profis-

sionais com formação na área da medicina 

dentária forense” e que seria possível “mobili-

zar uma equipa”. La Salete Alves, formada em 

medicina dentária forense esteve no terreno 

e testemunhou o trabalho desenvolvido em 

contrarrelógio por todos os profissionais para 

agilizar o processo de reconhecimento das ví-

timas. 

Não é a primeira vez que os médicos dentistas 

integram equipas de medicina legal em situa-

ções de catástrofe. No ano passado, a Madeira 

foi atingida por vários fogos. A OMD, como é 

habitual, ofereceu-se para colaborar na área 

forense, através da identificação de dentes e 

próteses dentárias, bem como da comparação 

dos registos dentários. Também em 2010, na 

mesma região, morreram 47 pessoas numa 

aluvião. João Cabral de Noronha foi um dos 

profissionais que colaborou no reconhecimen-

to dos corpos, que não puderam ser identifi-

cados pelo Instituto de Medicina Legal (IML). 

O médico dentista recorda dois casos em que 

a identificação foi possível graças aos registos 

dentários e às características de cada cavidade 

oral. Detalhes que são facilmente perceciona-

dos por um profissional de medicina dentária 

e que contam a história de cada pessoa. 

CONTRIBUTO PARA A COMUNIDADE
A medicina dentária forense contempla uma 

outra faceta desta área médica: o papel 

post mortem. Uma ação mais abrangente, 

longe do consultório e de valor incalculável 

em termos sociais. 

Pelo mundo, os médicos dentistas integram 

com frequência equipas multidisciplinares de 

intervenção quando a saúde pública está em 

causa. Foi o caso dos ataques terroristas do 11 

de setembro, nos EUA, em 2001, do furacão 

Katrina, em 2005, também nos EUA, ou do 

Cr
éd

ito
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tsunami na Indonésia e Tailândia, em 2004. 

Em todas estas situações, os médicos dentistas 

foram essenciais na identificação de um sem 

números de vítimas, que de outra forma não 

poderiam ser reconhecidas. Na tragédia do 

WorldTrade Center, cerca de 80% dos corpos 

foram identificados por médicos dentistas fo-

renses, através do exame clínico e da compara-

ção com os registos dentários. Na conferência 

“Tsunami Health Conference”, da Organiza-

ção Mundial de Saúde, o departamento de 

medicina forense da Universidade Chiang Mai 

mostrou que, também na tragédia asiática, 

85,5% das vítimas do tsunami foram identifi-

cadas pelos dentes, sendo que apenas 12,6% 

foram por impressão digital, 1,2% por reco-

nhecimento físico e 0,4% por ADN.  

A identificação baseada na informação den-

tária é um procedimento rápido, fiável e 

eficiente. Faz parte das chamadas “técnicas 

primárias” de identificação. Porque “as peças 

dentárias possuem atributos informativos, ca-

pazes de fornecer informações sobre aspetos 

do perfil biológico, designadamente sobre a 

ancestralidade, sexo, idade e estatura, e tam-

bém características individualizantes capazes 

de distinguir entre indivíduos”, como explica 

a médica dentista e presidente da Associação 

Portuguesa de Ciências Forenses, Inês Morais 

Caldas.  

Num cenário ideal, acrescenta José Eduardo 

Pinto da Costa, diretor científico do Instituto 

CRIAP, “a equipa alargada de saúde da prote-

ção civil, em caso de grande catástrofe, deve 

incluir médicos de várias especialidades, como 

médicos legistas, médicos dentistas, médicos 

veterinários, psicólogos, entre outros”. E de-

fende que “para que a medicina dentária fo-

rense possa cumprir os seus objetivos torna-se 

necessário que ela seja incluída no Sistema Na-

cional de Saúde como as restantes especiali-

dades, ligada à medicina geral e familiar pois, 

para haver registos clínicos dentários com 

interesse identificador, é preciso que todos 

considerem que a ida ao dentista é um ato ro-

tineiro, tal como ir ao médico medir a tensão 

arterial ou fazer análises clínicas”. 

A visita regular do médico dentista não se 

circunscreve à prevenção e manutenção de 

uma boa saúde oral. Por outro lado, adianta 

Joana Figueiredo, médica dentista, “é funda-

mental que os médicos dentistas procedam ao 

preenchimento detalhado da ficha dentária, 

como rotina, registando no odontograma os 

tratamentos dentários realizados e os já exis-

tentes, respeitando a nomenclatura dentária 

da Federação Dentária Internacional, adotada 

pela Ordem dos Médicos Dentistas”. O regis-

to dentário é de primordial importância para 

criar um historial sobre o utente, que pode ser 

usado em diversas situações, seja para dar in-

formações que o ADN não dá, seja para hipo-

téticos cenários de catástrofe. 

JOÃO CABRAL DE NORONHA

Médico dentista, licenciado em 1988 pela Es-

cola Superior de Medicina Dentária da Uni-

versidade do Porto | Exerce clínica privada no 

Funchal 

A IMPORTÂNCIA DO MÉDICO DENTISTA NA 

IDENTIFICAÇÃO DE CADÁVERES

Após a aluvião que assolou a Madeira a 20 de 

fevereiro de 2010, em que morreram 47 pes-

soas, a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), 

através da delegação regional, disponibilizou 

o seu contributo para a identificação de cadá-

veres. Vários corpos não puderam ser identifi-

cados pelo Instituto de Medicina Legal (IML) 

e foi solicitada a colaboração dos médicos 

dentistas. 

Acedemos (eu e os colegas Gil Fernandes Alves 

e Jeanne Henriques) à zona onde foi instalado 

o necrotério, sob a pista do aeroporto. Os cor-

pos das vítimas “rolaram” pelas ribanceiras e 

ribeiras entre pedras e água, ficando comple-

tamente mutilados e desfeitos. Era necessário 

juntar fragmentos de cabeças aos pedaços de 

corpos para permitir aos familiares a identifi-

cação e a realização de funerais condignos.

Lembro-me de dois corpos do sexo feminino 

que estavam por identificar e aos quais a mé-

dica do IML tinha retirado os sisos para testes 

de ADN. Uma teria 17 anos, a outra na faixa 

dos 40. Um dos sisos tinha rizálise incompleta, 

o outro tinha tártaro na raiz. Para um médico 

dentista e numa zona da Ilha onde só esses 

corpos estavam por identificar, não foi difícil 

atribuir cada siso a cada vítima e assim identi-

ficar o respetivo corpo.

Sabíamos de antemão o nome das pessoas de-

saparecidas e por identificar, bem como as áreas 

de residência. Com o apoio da OMD, foi divul-

gada uma mensagem eletrónica aos colegas 

dos concelhos e à coordenação do Programa 

Regional de Promoção da Saúde Oral (PRPSO), 

para verificarem os nomes nas suas bases de da-

dos. Com a ajuda do PRPSO identificamos duas 

crianças do sexo masculino, do concelho da Ri-

beira Brava, uma com 7 anos e outra com 14. 

Para além de uma delas ter os molares decíduos 

ainda na arcada, tinha também uma restau-

ração de amálgama num segundo molar, que 

correspondia aos tratamentos registados nos 

ficheiros fornecidos. Além disso, no outro corpo 

existiam pré-molares já erupcionados. 

Penso que este foi o primeiro contributo dos 

médicos dentistas no país para identificação 

de cadáveres, após uma catástrofe.

INÊS MORAIS CALDAS

Presidente da Associação Portuguesa de Ciên-

cias Forenses | Médica dentista doutorada 

em Anatomia Dentária e Genética Orofacial| 

Pós-graduada na área da Medicina Legal e 

Ciências Forenses | Acreditada como pessoa 

competente na estimativa forense da idade 

pelo Study Group on Forensic Age Diagnostics 

of the German Society of Legal Medicine (AG-

FAD), Berlin – Hamburg, Germany

O PAPEL DO MÉDICO DENTISTA NA IDENTIFI-

CAÇÃO HUMANA EM SITUAÇÕES DE CATÁS-

TROFE 

A medicina dentária forense tem duas ver-

tentes essenciais: a identificação humana e a 

avaliação do dano orofacial. Relativamente à 

primeira, as técnicas dentárias de identificação 

humana revestem-se de particular importân-

cia em contextos de catástrofe. Por um lado, 
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os dentes são dotados de uma extraordinária 

resistência, persistindo em circunstâncias extre-

mas, onde as demais estruturas humanas so-

frem danos irreversíveis, impossibilitando a sua 

utilização no âmbito da identificação humana. 

Adicionalmente, as peças dentárias possuem 

atributos informativos, capazes de fornecer 

informações sobre aspetos do perfil biológico, 

designadamente sobre a ancestralidade, sexo, 

idade e estatura, e também características indi-

vidualizantes capazes de distinguir entre indi-

víduos. Estas características são particularmen-

te relevantes na medida em que são passíveis 

de registo, permitindo o exame comparativo 

e, consequentemente, a identificação positiva 

de cadáveres. Ora, é então neste contexto que 

o médico dentista assume particular relevân-

cia, na medida em que possui as competências 

necessárias para levar a cabo o exame compa-

rativo, interpretando os resultados, derivando 

num processo de identificação de baixo custo, 

com resultados robustos e fidedignos.

JOANA FIGUEIREDO

Médica dentista, vogal do Conselho Deonto-

lógico e de Disciplina da Ordem dos Médicos 

Dentistas | Doutoranda em Deontologia Mé-

dico-Dentária (Conclusão do curso de forma-

ção avançada) pela Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL) 

| Assistente convidada de Medicina Dentária 

Forense; Deontologia e Direito Biomédico e 

Bioética na FMDUL

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DENTÁRIA FO-

RENSE NA IDENTIFICAÇÃO DE CADÁVERES E 

O PAPEL DO MÉDICO DENTISTA EM SITUA-

ÇÕES DE CATÁSTROFE

Recentemente, devido às diversas situações 

em que é preciso proceder-se à identificação 

de indivíduos, tem-se verificado a necessidade 

de recorrer a uma colaboração médico-dentá-

ria nos casos em que essa identificação pode 

ser efetuada a partir dos dentes, visto serem 

os únicos órgãos disponíveis por períodos 

postmortem extensos, graças à sua elevada 

resistência às influências externas.

Em cenários de catástrofe, os principais mé-

todos de identificação são: análise de im-

pressões digitais; análise do ADN e análise 

comparativa dos registos dentários. Para que 

esta última seja viável, é fundamental que os 

médicos dentistas procedam ao preenchimen-

to detalhado da ficha dentária, como rotina, 

registando no odontograma os tratamentos 

dentários realizados e os já existentes, respei-

tando a nomenclatura dentária da Federação 

Dentária Internacional (FDI), adotada pela Or-

dem dos Médicos Dentistas. 

O sucesso nesta tarefa pode contribuir para 

a criação de uma base de registos dentários 

antemortem que, comparados com registos 

postmortem realizados por médicos dentistas 

com formação em ciências forenses, possibili-

tam uma identificação positiva. 

É, por isso, necessário sensibilizar os médicos 

dentistas para a importância da produção e 

preservação de bons registos dentários, cons-

tituindo uma obrigação legal da sua responsa-

bilidade profissional e contribuindo para uma 

boa prestação de cuidados de saúde. 

LA SALETE ALVES

Perita forense em Medicina Dentária do Cen-

tro Médico-Legal Prof. J. Pinto da Costa, Lda. 

| Médica dentista pós-graduada em Ciências 

Médico-Legais | Mestrado em Medicina Legal 

e Doutoramento em Ciências Médicas 

IDENTIFICAÇÃO PELOS DENTES É UM PRO-

CESSO CIENTÍFICO CONFIÁVEL, RÁPIDO E 

ECONÓMICO

Os recentes acontecimentos em Pedro-

gão Grande chamaram a atenção para a 

relevância da identificação humana pelos 

dentes no contexto médico-legal e para o 

papel do perito em medicina dentária fo-

rense. Todo o indivíduo merece a dignida-

de de ter um nome e uma identidade até 

mesmo depois da morte.

Foram várias as manifestações de soli-

dariedade, entre as quais, a dos médicos 

dentistas para com as vítimas e familiares 

neste momento de luto nacional, em que 

todos expressaram profunda tristeza. Por 

todos os locais por onde passei (no decor-

rer das diligências que o Senhor Bastoná-

rio, Doutor Orlando Monteiro da Silva me 

incumbiu), desde o Instituto Nacional de 

Medicina Legal e Ciências Forenses (INML-

CF) de Coimbra, Pedrogão Grande e Posto 

de Comando Operacional em Avelar, ficou 

patente o esforço desenvolvido por todos 

na agilização do processo de entrega dos 

corpos das vítimas aos familiares.

É sabido que a medicina dentária forense 

é um ramo da medicina legal e que forne-

ce respostas à justiça através dos conheci-

mentos médico-dentários. Como ciência 

forense deve estar incluída na equipa de 

catástrofe. A identificação pelos dentes é 

um processo científico confiável, rápido e 

económico e segue as regras da Interpol. 

Nesta tragédia, devido às altas tempera-

turas atingidas, alguns dos cadáveres não 

foram possíveis de identificar pelos den-

tes (pois as peças dentárias sob a ação do 

fogo, apresentam-se por vezes fragmenta-

das), mas por técnicas laboratoriais associa-

das à identificação pelo ácido desoxirribo-

nucleico (ADN).

É imperativo que a população portugue-

sa fique sensível e tome consciência da 

importância de ir ao médico dentista re-

gularmente; uma recomendação que ou-

vimos desde crianças. A sua verdadeira 

importância prende-se não só para garan-

tir a manutenção da saúde dos dentes e 

da gengiva, mas também para obter os 

registos dentários que são essenciais no 

processo de identificação positiva pelos 

dentes ao comparar os dados antmortem 

com postmortem.
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JOSÉ EDUARDO PINTO DA COSTA

Diretor científico do Instituto CRIAP | Diretor 

do Centro Médico-legal, Prof. J. Pinto da Costa 

| Especialista em Medicina Legal pela Ordem 

dos Médicos com o grau de consultor em me-

dicina legal | Chefe de serviço da carreira mé-

dica de medicina legal do INMLCF | Professor 

catedrático de Medicina Legal e de Psicologia 

Judiciária do Departamento de Direito da Uni-

versidade Portucalense Infante D. Henrique | 

Foi diretor do Instituto de Medicina Legal do 

Porto (1976-2001)

A RELEVÂNCIA SOCIAL DA MEDICINA DENTÁ-

RIA FORENSE

É nos momentos de maior acuidade social, 

como as grandes catástrofes, que a medicina 

dentária forense assume a evidência de neces-

sidade e utilidade para satisfação dos pressu-

postos civis e eventualmente criminais.

Na tragédia que flagrou há semanas, a me-

dicina dentária forense devia ter tido uma 

intervenção proveitosa e eficaz para cum-

primento de uma das suas finalidades que é 

a identificação dos cadáveres e é de grande 

relevância social.

Pela resistência ao fogo que as peças dentárias 

têm, suportando temperaturas da ordem dos 

400 a 800 graus e pela possibilidade de serem 

uma amostra de referência para colheita de 

ADN através da polpa dentária, elas poderiam 

ter sido usadas como meio prático e barato de 

identificação.

A equipa alargada de saúde da proteção civil, 

em caso de grande catástrofe, deve incluir mé-

dicos de várias especialidades, como médicos 

legistas, médicos dentistas, médicos veteriná-

rios e psicólogos, entre outros.

Para que a medicina dentária forense possa 

cumprir os seus objetivos, torna-se necessá-

rio que ela seja incluída no Sistema Nacional 

de Saúde como as restantes especialidades, 

ligada à medicina geral e familiar pois, para 

haver registos clínicos dentários com interesse 

identificador, é preciso que todos considerem 

que a ida ao dentista é um ato rotineiro, tal 

como ir ao médico medir a tensão arterial ou 

fazer análises clínicas.

A medicina dentária forense pode dar infor-

mações que o ADN não dá, como estigmas 

profissionais, intoxicações, hábitos culturais, 

etc. Estas informações podem orientar a iden-

tificação das vítimas de forma mais célere, 

económica e eficaz.
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Números da Ordem 2017

Médicos dentistas com inscrição 
suspensa aumentam 19% num ano 
Em 10 anos quase que duplicou o número 

de médicos dentistas portugueses emigra-

dos e que não pretendem voltar. Esta é 

uma das conclusões dos Números da Or-

dem 2017, que foram divulgados no início 

de julho. 

O documento, relativo a 2016, mostra que, 

no ano passado, 1300 tinham pedido a 

suspensão e anulação da inscrição, apre-

sentando como principal motivo a saída 

do país. Em 2007 eram 689. É um aumento 

de 19%. Mas, poderá ser superior. O bas-

tonário da OMD alerta que haverá “mui-

tos outros” que exercem no estrangeiro, 

mas mantêm a inscrição ativa. “No surto 

emigratório, que na medicina dentária se 

acentuou com a crise em 2007, 2008 e 2009, 

o que verificamos é que este surto não teve 

retorno e as pessoas estão a ficar nos países 

por razões diversas, mas a empregabilidade 

atual da profissão em Portugal é uma ques-

tão crucial”, sustenta Orlando Monteiro da 

Silva. Reino Unido e França são os principais 

destinos destes médicos dentistas. 

No último ano, 660 médicos dentistas en-

traram no mercado de trabalho. A 31 de 

dezembro, contabilizavam-se 10688 inscri-

tos. A razão para este crescimento pren-

de-se com o facto de continuarem a sair 

anualmente das faculdades “centenas de 

profissionais sem qualquer perspetiva de 

trabalho estável”. 

O bastonário acrescenta que este “proble-

ma tem de ser resolvido pelos ministérios da 

Saúde e do Ensino Superior quanto à limita-

ção de vagas” e defende a consulta da OMD 

neste processo. Uma medida que foi inclusive 

proposta ao Conselho Consultivo da Agência 

de Avaliação e Acreditação do Ensino Supe-

rior (A3ES). O presidente da Agência, Alberto 

Amaral, mostrou-se favorável, mas lembrou 

que o tema terá de ser decidido pelo Gover-

no e sugeriu o “diálogo entre o Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o 

Ministério da Saúde” para a adequação das 

vagas ao mercado de trabalho.

Outra das conclusões do estudo respeita ao 

número de estrangeiros nas faculdades de 

medicina dentária nacionais, que corres-

pondem a quase 20% do total de alunos. 

De acordo com os Números da Ordem 2017, 

um em cada cinco estudantes de medicina 

dentária nas universidades portuguesas 

tem outra nacionalidade. Este fenómeno, 

segundo Orlando Monteiro da Silva, está 

relacionado com a dificuldade de ingresso 

nos cursos dos países de origem, “devido 

à existência de numerus clausus”, o que 

leva muitos jovens a optarem por Portugal, 

“onde a qualidade do ensino é reconheci-

da, o que é positivo”. Uma vez que, concluí-

dos os estudos, estes alunos regressam ao 

seu país, esta é, na opinião do bastonário, 

“uma oportunidade a explorar pelas facul-

dades, porque permite reduzir o número 

de alunos portugueses sem perda de re-

ceita”. “Seria uma forma de as instituições 

contribuírem para minimizar o problema 

flagrante de excesso de médicos dentistas”, 

conclui. 

Os Números da Ordem em 4 minutos:

              •  www.youtube.com/watch?v=x-

TPCLSkTt7s

                •  www.facebook.com/omdpt/

videos
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Programa de Intervenção Precoce no Cancro Oral na Madeira

“Promoção da saúde,  prevenção 
da doença”

Este é o slogan do PIPCO (Programa de 

Intervenção Precoce no Cancro Oral), 

que agora é uma realidade na Região 

Autónoma da Madeira (RAM). O plano 

de prevenção da doença, apresentado a 

24 de maio, no Funchal, resulta de uma 

parceria público-privada entre o Serviço 

Regional de Saúde e a Ordem dos Médi-

cos Dentistas. 

O programa tem três objetivos essenciais: 

detetar casos de cancro oral numa fase 

precoce, diminuir a sua taxa de incidên-

cia e melhorar a esperança de vida destes 

pacientes. Na apresentação do plano, o se-

cretário regional da Saúde, Pedro Ramos, 

explicou que a estratégia delineada tem 

“o rumo até 2019 perfeitamente traçado” 

e que se pretende “atuar na promoção da 

saúde e na prevenção da doença, consoli-

dar os programas de rastreio existentes e 

adicionar os que ainda não estão disponí-

veis, mantendo uma proximidade com a 

população”.

COMO VAI FUNCIONAR O PIPCO NA MADEIRA?
Em declarações à Revista da OMD, Gil Fernandes Alves, explicou as principais dife-

renças entre o PIPCO que será implementado na RAM e o programa em vigor no 

Continente. “No Programa de Intervenção Precoce no Cancro Oral não há atribuição 

de cheques, mas sim de credenciais diagnóstico e credenciais biópsia. Além disso, na 

Madeira, o paciente não precisa de passar pelo médico de família. O médico dentista 

não aderente ao programa poderá encaminhar diretamente o utente para um médi-

co dentista aderente”, explicou. O representante da Madeira no Conselho Diretivo 

da OMD acrescentou que o plano “tem uma vertente pública, em que o médico de 

família pode enviar o utente para o médico dentista que está no centro de saúde, e 

que recebeu formação neste âmbito, bem como para o médico dentista do hospital”. 

Na cerimónia estiveram presentes Tomásia Alves, presidente do SESARAM, Miguel 
Albuquerque, presidente do Governo Regional, Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, 
Herberto Jesus, presidente do IASaúde, e Gil Fernandes Alves, representante da Madeira no 
Conselho Diretivo da OMD

Gil Fernandes Alves na apresentação do PIPCO na RAM

Para o representante da Madeira no 

Conselho Diretivo da OMD, a imple-

mentação do Programa de Intervenção 

Precoce no Cancro Oral representa “um 

importante passo na melhoria da saúde 

oral e geral dos residentes na RAM”. 

Gil Fernandes Alves notou, ainda, que 

decorreram quatro anos, desde que a 

OMD apresentou à tutela da saúde na 

RAM a proposta para a sua implemen-

tação.

Na região prevê-se que possam ser diag-

nosticados 30 a 40 casos de cancro oral, 

por ano, que afetam sobretudo a popu-

lação com idades entre os 40 e 64 anos. 

Em Portugal, o cancro da cavidade oral 

é o sexto mais incidente desde 2014.
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OMD e IGAS assinam protocolo

Partilhar informação para prestar 
melhores cuidados de saúde oral

O protocolo de colaboração firmado entre a Ordem 

dos Médicos Dentistas e a Inspeção-Geral das Ativida-

des em Saúde (IGAS) vai permitir uma união de esfor-

ços, no âmbito das competências de cada entidade, 

para assegurar a legalidade e a qualidade dos serviços 

de medicina dentária disponibilizados à população. 

O documento, rubricado em maio, pelo bastonário 

da OMD, Orlando Monteiro da Silva, e pela inspeto-

ra-geral da IGAS, Leonor Mesquita Furtado, em Lis-

boa, tem como finalidade a partilha de informação e 

conhecimentos técnico-científicos, bem o desenvolvi-

mento de ações conjuntas. O protocolo oficializa uma 

colaboração que tem vindo a ser desenvolvida nos 

últimos anos, nomeadamente ao nível das inspeções 

realizadas no combate ao exercício ilegal da profissão 

e à fraude, da análise das condições de funcionamen-

to. Em 2016, foram realizadas 13 ações conjuntas e, 

este ano, 10, sendo que a maioria está relacionada 

Leonor Furtado, inspetora-geral das Atividades em Saúde, e Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD

com a monitorização de tratamentos efetuados e 

faturados no âmbito do Programa Nacional de Pro-

moção da Saúde Oral (PNPSO) e de fiscalização das 

condições de funcionamento.

A OMD e a IGAS comprometem-se, assim, a “esta-

belecer pontos de contacto privilegiados que visem 

fomentar e agilizar a articulação entre as partes e a 

análise concertada de temas ou aspetos transversais”. 

O acordo estabelece que ambos vão trabalhar “no 

sentido da congregação de esforços, da partilha de 

informação, de dados e de conhecimentos técnico-

-científicos” e “no desenvolvimento de ações conjun-

tas” que contribuam para “a produção de melhores 

resultados para o sistema de saúde, a melhoria do 

exercício das respetivas atribuições e uma tutela mais 

efetiva da legalidade e elevação dos padrões de qua-

lidade na prestação de cuidados de saúde oral no sis-

tema de saúde português”.
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Para Ricardo Oliveira Pinto, vogal 

do Conselho Diretivo da OMD, que 

acompanhou o ato, este protocolo 

“constituirá um motivo de grande 

orgulho para a classe e para todos os 

que estão envolvidos quer como pa-

cientes, quer como profissionais de 

saúde oral”. A diretora do departa-

mento Jurídico da OMD, Filipa Car-

valho Marques, acrescenta que “este 

protocolo representa um contexto 

significante de rigor, de profissiona-

lismo, de capacitação e de eficácia”. 

“OMD criou o Gabinete 
de Intervenção ao 
Exercício Ilegal”

Ricardo Oliveira Pinto, vogal do 
Conselho Diretivo da OMD

“Fundamental por centrar 
a regulação no campo do 
sistema de saúde”
Filipa Carvalho Marques, diretora do 
departamento Jurídico da OMD

Presente na assinatura do protocolo entre a IGAS e a OMD, Ricardo 

Oliveira Pinto contou à Revista da OMD que os médicos dentistas estão 

“disponíveis para agir e “vestir o fato-macaco” para apoiarem todas as 

entidades”. Foi, aliás, por isso, que a “OMD criou um grupo de trabalho 

denominado GIEI (Gabinete de Intervenção ao Exercício Ilegal), que é 

composto por mais de uma dezena de profissionais de norte a sul do 

país, que se disponibilizam a fazer ações com outras entidades”. Na sua 

opinião, “a OMD e a IGAS têm uma atuação fundamental na prossecu-

ção do objetivo comum, o de garantir a legalidade e o incremento da 

qualidade da prestação de cuidados de saúde oral em Portugal”.  

Ricardo Oliveiro Pinto explica que o “combate ao exercício ilegal e o 

pugnar por uma medicina dentária de excelência em Portugal é para 

nós um desígnio fundamental”, pelo que aproveitou para, “em nome 

da OMD, agradecer a todos os colegas que de uma forma quase “al-

truísta” dispensam tempo das suas vidas pessoais e profissionais para 

poder colaborar com a Ordem”. 

Em relação à cooperação entre as duas entidades, ao longo dos últimos 

anos, o vogal do Conselho Diretivo defende que esta tem “contribuído 

largamente para a defesa da saúde dos cidadãos” e “tem sido funda-

mental em algumas áreas de capital importância como a deteção de 

situações de fraude e corrupção”. Embora considere que ainda existe 

um caminho a percorrer, nota que “esta congregação de esforços, a 

diversos níveis, e a partilha de conhecimentos técnico-científicos têm 

permitido mais e melhores ações conjuntas”.

Os protocolos são expressões significativas de 

cooperação nacional. Há que dar resposta a 

uma necessidade de aprofundamento das 

equipas multidisciplinares quando se aborda 

um consultório ou clínica de medicina dentá-

ria. O tempo em que players completamente 

alheios ao setor atuavam sem referências da 

realidade médico-dentária termina e com ele 

uma visão terceiro-mundista do papel das ati-

vidades inspetivas. Este protocolo representa 

um contexto significante de rigor, profissio-

nalismo, de capacitação e de eficácia. Funda-

mental, também, por centrar a regulação no 

campo do sistema de saúde e não apenas no 

SNS.
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Vagas em estomatologia

Portugal é o único membro da UE que 
permite a formação de estomatologistas
A recente inclusão de 14 vagas em estoma-

tologia no mapa de atribuição de especia-

lidades médicas em centros hospitalares 

levou o bastonário da Ordem dos Médicos 

Dentistas a enviar uma carta à Administra-

ção Central do Sistema de Saúde (ACSS), 

com o conhecimento do ministro da Saúde. 

No ofício, Orlando Monteiro da Silva alerta 

que a formação e a integração de estoma-

tologistas nos novos mapas de planeamento 

de saúde contraria a previsão das diretivas 

europeias. “Os Estados-membros da União 

Europeia estão obrigados a garantir que os 

atos típicos da valência em saúde oral são 

praticados pelos detentores do título profis-

sional de médico dentista”, esclarece. 

Orlando Monteiro da Silva lembra que “é 

notório que o estomatologista pratica o 

mesmo exato conteúdo funcional do mé-

dico dentista, sem deter os cinco anos de 

formação a tempo inteiro previstos para a 

medicina dentária, nem obedecer às exigên-

cias formativas exigidas pela Europa para 

a prossecução das competências em saúde 

oral”. Além disso, “Portugal é o único e der-

radeiro Estado-membro que ainda permite 

a formação e a integração de estomatolo-

gistas nos novos mapas de planeamento de 

saúde, contrariando a previsão das Diretivas 

relativas às qualificações profissionais”.

No ofício, a OMD mostra-se perplexa com 

a atribuição destas vagas, particularmente 

“num momento em que decorrem expe-

riências-piloto para disponibilização de ser-

viços de medicina dentária aos utentes do 

Serviço Nacional de Saúde, em Centros de 

Saúde contemplados para o efeito. Foi ain-

da publicado a 19 de maio de 2017, em Diá-

rio da República, o Despacho nº 4326/2017, 

do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 

que cria um grupo de trabalho para a aná-

lise do enquadramento da atividade do mé-

dico dentista no âmbito do Serviço Nacional 

de Saúde”. 

No seguimento das medidas anunciadas, 

“o futuro, que desejamos muito próximo”, 

deverá passar assim pela inserção de médi-

cos dentistas, com carreira própria, nos hos-

pitais do SNS em serviços de estomatologia 

e medicina dentária. É uma questão de in-

teresse público, de prestação de melhores 

cuidados de saúde aos utentes, de raciona-

lização e um contributo importante para 

a sustentabilidade do SNS”. Na carta, que 

pode consultar na íntegra em www.omd.pt/

noticias/2017/06/20170531-acss-estomatolo-

gia-vagas.pdf, a OMD pede uma reanálise 

deste processo e disponibiliza-se para reunir 

com a ACSS.
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A formação é um processo contínuo que faz 
parte da nossa essência enquanto indivíduos, 
mas também necessária em termos profissionais.
Como médicos dentistas iniciamos a nossa 
formação com a frequência universitária do 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária, 
aprofundamos conhecimentos em cursos 
pós-graduados universitários e cursos de 
especialização, e complementamos com cursos 
de formação contínua.

De facto, esta constante necessidade de 
formação parece ter correspondência no 
elevado número de ações formativas, repartidas 
por cursos, congressos e reuniões, de entidades 
universitárias, de organizações comerciais ou 
privadas, presenciais ou online, que é possível 
encontrar facilmente nos dias de hoje. Parece, 
por isso, que estamos perante um equilíbrio do 
tipo lei da oferta e da procura, sem contudo 
querer referir-me apenas ao aspeto económico, 
mas também às necessidades formativas dos 
médicos dentistas.

É, contudo, um pouco antagónico terem sido 
reduzidos em tempo de formação os atuais 
mestrados integrados em medicina dentária 
(reforma de Bolonha) e, por outro lado, de 
se proporcionarem cada vez mais cursos pós-
graduados e de especialização universitários; 
parece haver a necessidade de complementar 
a formação, o que corresponde de facto a mais 
tempo em formação. Dirão alguns que são sinais 
do tempo, que a evolução rápida e constante 
assim o exige... Será então talvez necessário 
rever e adaptar a formação pré-graduada, 
não só em conteúdos, mas também na forma 
como se implementa, para enfrentar as atuais 
necessidades.

Nesta era digital, em que a informação se 
encontra volatilizada na internet e redes 
sociais, é importante encontrar um equilíbrio 
entre a avidez da procura e os modelos de 
partilha de informação. A desmaterialização 
presente em alguns modelos apresenta um 
potencial quase infindável de simulação e, por 

isso, de aperfeiçoamento técnico não invasivo 
extraordinário; é, no entanto, extremamente 
importante saber diagnosticar com base na 
observação e integrar informações diversas, 
o que vai para além de situações simuladas e 
virtuais. Os modelos da “receita técnica”, do 
“brilhantismo fulgurante”, do “imediatismo” 
e do “ou tudo isto ou nada” são bastante 
enviesantes enquanto descentrados da 
integração reabilitadora e do foco que é o 
paciente. A mediatização excessiva de algumas 
tendências pode criar “hypes” formativos que 
contribuem, também, para o enviesamento da 
formação. Não é, no entanto, difícil encontrar 
integração e qualidade no panorama da nossa 
formação pós-graduada e contínua; porém, essa 
formação tem custos e por isso paga-se, quer em 
tempo, quer monetariamente. Considerando as 
crescentes dificuldades de empregabilidade, 
com consequente diminuição de rendimentos, 
é também contraditório que quem mais tempo 
disponível tem é quem menos poderá enfrentar 
os elevados custos da formação. Não se estarão a 
instalar lapsos formativos dos médicos dentistas 
que possam vir a ser clivantes?

Agora que se discute a integração dos médicos 
dentistas no Serviço Nacional de Saúde como 
técnicos superiores, não estará na altura de 
deixarmos de ser tão “técnicos” e promover 
uma formação mais integrante e integral? De 
devolver a boca ao corpo humano?

Devemos, os médicos dentistas, expor e 
promover o melhor do médico dentista para 
bem dos pacientes. A Ordem dos Médicos 
Dentistas poderá catalisar a discussão ativa da 
formação em medicina dentária, de forma 
célere e aberta, onde todos têm o dever de 
participar...os tempos assim o exigem.
 

João Paulo Tondela 
Médico Dentista

Professor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra
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CASO CLÍNICO

Jovem paciente com 28 anos que sentia imensa sensibilidade dentária (figura 1). 
Apresentava ausência de peças dentárias. Perda de estrutura dentária generalizada com 
exposição dentinária extensa essencialmente nas faces palatinas dos dentes maxilares, 
cousais posteriores e, também, nas faces vestibulares de pré-molares e molares inferiores, 
traduzindo-se numa perda da dimensão vertical de oclusão (figura 2). Tudo se reflete 
numa detioração da saúde oral, aliando-se, ainda, o descontentamento estético dentário. 

Na anamnese revelou-se história de doença de refluxo gastro-esofágico (DRGE) 
descontrolado na adolescência, entretanto debelado. Alguns estudos transversais e 
revisões sistemáticas mostram que existe uma forte associação entre DRGE e erosão 
dentária (ED). A gravidade da ED parece estar correlacionada com a presença de sintomas 
de DRGE e, também, pelo menos em adultos, com a gravidade da exposição esofágica 
proximal ou oral a um pH ácido. 

No exame intraoral deparamos com (figura 3, 4 e 5):
• Cáries dentárias
• Restaurações infiltradas (cárie secundária)
• Reabilitação com implante em 1.4
•  Erosão dentária generalizada. Exposição dentinária com especial relevo nas faces 

palatinas do 2º sextante. 
• Apinhamento antero-inferior. 
• Ausência 18, 25, 26, 28, 37, 47 e 48.

Reabilitação Estética na Erosão 
Dentária

Figura 1

Figura 3

Figura 5

Figura 4

Figura 2

INTRODUÇÃO

Na sociedade moderna, a erosão dentária tornou-se uma das principais causas da 
perda da estrutura dentária mineralizada.
Nem sempre é possível intercetar pacientes nos estágios iniciais da doença para evitar 
danos irreversíveis significativos na sua dentição bem como beneficiarem de condições 
para as melhores propostas terapêuticas.

José João Mendes1,2; João Rua1; Paulo 
Monteiro1; António Lopes1; Inês Carpinteiro1; 
Mário Anjos1; Francisco Pinto1; João Gaspar1; 
TPD-Pedro Brito1; TPD-Sara Costa1

1 Pós-Graduação Internacional de Dentisteria 
Adesiva Minimamente Invasiva, ISCSEM.
2 Diretor Clínico Dentária Egas Moniz, 
Presidente do Centro de Investigação 
Interdisciplinar Egas Moniz-CIIEM
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Na consulta inicial foram efetuadas (figura 6, 7 e 8):
• Ortopantomografia e bitewings.
• Impressões convencionais e digitais (3M™ True Definition Scanner). 
• Arco-facial para montagem em articulador (Reference SL Articulator, Gamma Dental).  
• Registo fotográfico.

Na análise radiológica deparou-se no 4º quadrante com a 
presença de uma fixação óssea concomitante com uma fratura 
mandibular antiga.  

No diagnóstico, levamos em consideração inúmeros 
fatores. Recorremos, também, ao suporte da literatura 
para a reabilitação oral de pacientes com erosão dentária. 
Encontramos na “Classification and Treatment of the Anterior 
Maxillary Dentition Affected by Dental Erosion: The ACE 
Classification” proposta por F. Vailati e Urs Belser um bom 
suporte. Segundo estes autores, esta nova classificação é proposta para quantificar a 
gravidade da destruição dentária e orientar clínicos e pacientes no processo de tomada 
de decisão terapêutica. A classificação baseia-se em vários parâmetros relevantes, tanto 
para a seleção do tratamento, como para a avaliação do prognóstico, como a exposição 
dentinária nas áreas palatinas de contato dentário, alterações no nível das bordas incisais 
e, finalmente, perda de vitalidade da polpa (figura 9).

Este caso enquadrava-se segundo esta classificação numa Classe IV (figura 10).

 Assim sendo, com base na informação propusemos a seguinte proposta: 
• Branqueamento dentário.
• Restaurações diretas.
•  Colocação de implante em 2.5 e 2.6 (IDCAM ST, IDI - Implants Diffusion International) e 

respetiva coroa. 
•  Colocação de facetas palatinas 13, 12, 11, 21,22 e 2.3. (CAD/CAM BRILLIANT Crios, 

Coltene).
• Overlay em disilicato de lítio (E-max CAD, Ivoclar) nos dentes 15, 16 e 46.
•  Facetas feldspáticas (Initial Ceramics, GC) em 13, 12, 11, 21,22, 2.3 e na coroa sobre 

implante do 14. Overlay/faceta no dente 2.4.

O enceramento de diagnóstico foi realizado (figura 11) para garantir o planeamento 
correto do tratamento e a comunicação entre o dentista, o ceramista e o paciente. O 
enceramento foi construído através da análise da forma e proporções dos dentes da 
paciente. Deve incorporar todos os detalhes possíveis de textura e da forma, de modo a 
replicar o resultado estético natural e funcional desejado. Foi realizado com um aumento 
da DVO.

Figura 6

Figura 9 Figura 10

Figura 7

Figura 8
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É útil para várias etapas do tratamento:
• Confeção de guia para a mock-up;
• Restaurações provisórias;
• Controlar a redução/desgaste durante a preparação do dente.

Várias guias de silicone foram confecionadas a partir do enceramento de diagnóstico. 
As guias de silicone podem ser fabricadas em polivinil siloxano (PVS) para materiais bis-
acrílicos (p. Ex., Protemp 4, 3M ESPE) ou com PVS transparente (Transil, Ivoclar Vivadent) 
quando usadas resinas compostas fotopolimerizáveis, permitindo assim uma precisão 
superior para o mock-up ou guias de redução. Para a guia de silicone de mock-up e 
provisórias, cortar a guia de silicone ao longo dos contornos da linha gengival permite 
uma remoção fácil do excesso do material resinoso utilizado.

Neste caso, a guia de silicone foi preenchida com resina bis-acryl Protemp 4 (figura 12), 
e durante a fase de gel (figura 13) os excessos que extravasavam por cervical foram 
removidos (figura 14).

Figura 11

Figura 12

Figura 14

Figura 13

Figura 15 Figura 16

O mock-up é fundamental para uma correta comunicação entre clínico, laboratório e 
o paciente, servindo de meio de previsibilidade e guia para o resultado final a obter 
(figuras 15 e 16).
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O primeiro passo desta reabilitação, depois de estabelecida a DVO final, foi avançar para 
as facetas palatinas. As faces palatinas dos incisivos superiores e caninos foram limpas e 
arredondados os ângulos (figura 17).
Após impressão digital intraoral, foram desenhadas – inLab®-- a partir do enceramento 
(Biocopy) e fresadas seis facetas palatinas num material híbrido CAD/CAM á base de 
resina e cerâmica (Brilliant Crios, Conténe) (figura 18 e 19).

Para a adesão (figura 20), as superfícies internas das facetas palatinas foram preparadas 
da seguinte forma (figura 21 e 22):
• Jateamento com óxido de alumínio e sílica (Cojet sand, 3M);
• Limpeza com ácido fosfórico por 60 segundos;
• Limpeza em banho de ultrassons por 3 minutos;
• Aplicação de silano (Bis-Sil, Bisco) seguido de aquecimento por 60 segundos;
• Aplicação de adesivo sem fotopolimerizar (Optibond FL, Kerr).

Na adesão das facetas ao tecido dentário foi usada a resina composta Brilliant Everglow 
A2 (Colténe), aquecida em forno a temperatura controlada de 50 graus.
Após a adesão das facetas palatinas (figura 23 e 24), o mock-up foi de novo colocado 
(figura 25). 

Figura 17

Figura 19

Figura 20

Figura 21
Figura 22

Figura 23 Figura 24

Figura 18
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Outra das vantagens do enceramento e consequente mock-up é auxiliar ou servir de guia 
na preparação das facetas vestibulares em cerâmica feldespática.
Foram usadas brocas de grãos fino calibradas (figura 26) para o preparo através do mock-
up, usando respetivamente uma profundidade de cervical a incisal de 0,3mm, 0,5mm e 
0,7mm (figura 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35).

Figura 25

Figura 26

Figura 28

Figura 30

Figura 32

Figura 34

Figura 27

Figura 29

Figura 31

Figura 33

Figura 35



omd | 40
Formação&Ciência

O mock-up serve como guia para a preparação dentária para restaurações adesivas minimamente invasivas, permitindo a preservação 
de mais estrutura dentária (esmalte). A preparação dos dentes deve preservar a maior quantidade possível de esmalte para uma melhor 
adesão, segura, confiante e durável (figura 36 e 37). 

Figura 36

Figura 37

Figura 38

Figura 40

Figura 42

Figura 39

Figura 41

A seleção de cor do dente deve ser feita 
com os dentes hidratados com o mesmo 
guia de cores utilizado pelo dentista e pelo 
laboratório.

O protocolo fotográfico deve incluir 
fotografias com os dentes hidratados, 
com e sem polarização cruzada (figura 
38). Esta combinação permite uma 
melhor compreensão da translucidez, 
croma e valor, bem como alguns detalhes 
internos do dente, como as áreas opacas e 
opalescentes.

Após a preparação dentária, foi efetuada a retração gengival com um fio de retração de pequeno diâmetro (Ultrapack, Ultrajante 
#000) colocado atraumaticamente (figura 39 e 40). Em seguida, foi feita uma impressão com a técnica de dupla mistura com material 
de pesado e light body (Express Putty Soft, 3M ESPE) (figura 41) e (Imprint 4, 3M ESPE) (figura 42).
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Após a confeção em laboratório as facetas de porcelana (figura 43) foram testadas (figura 
44 e 45). A adaptação e a cor foram cuidadosamente avaliadas com água e usando 
materiais de glicerina de diferentes cores. 

Figura 43

Figura 45

Figura 46

Figura 48

Figura 50

Figura 47

Figura 49

Figura 51

Figura 44

Após o isolamento absoluto do campo operatório (figura 46) 
com dique de borracha realizou-se uma nova prova das facetas 
de cerâmica para verificar a posição das margens e adaptação 
(figura 47). As superfícies dentárias foram limpas com pedra-
pomes e desinfetadas com clorhexidina. O esmalte foi jateado 
com sílica triboquímica (Cojet, 3M ESPE) com partículas de 30 
micron (figura 48).

De seguida, o esmalte foi condicionado com ácido fosfórico durante 30 segundos (figura 
49), lavado e seco ligeiramente com ar. Como adesivo foi usando um total-etch de três 
passos (Optibond FL, Kerr) (figura 50). O excesso de material adesivo foi removido por 
alta sucção e jato de ar, sem polimerizar.

As superfícies internas das facetas de cerâmica feldspática foram tratadas na seguinte 
ordem (figura 51):
- Aplicação de ácido hidro-fluorídrico a 10% durante 90 segundos;
- Lavagem sob água corrente para remover o ácido hidro-fluorídrico;
-  Aplicação de ácido fosfórico (Scotchbond Etchant, 3M ESPE) e manipulação suave da - 

superfície por 20 segundos;
- Lavagem do ácido fosfórico com spray ar/água e secagem com ar;
- Aplicação de silano ESPE Sil (3M ESPE);
- Aplicação do adesivo sem polimerizar (Optibond FL Bond, Kerr).
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O material de cimentação utilizado foi uma resina composta aquecida Brilliant Everglow 
A2 (Colténe), (figura 52). Após a colocação da faceta in situ e o excesso de resina 
removido, as facetas de cerâmica foram fotopolimerizadas, primeiro no lado palatino 
por 90 segundos e depois no lado vestibular por 60 segundos (Elipar DeepCure, 3M ESPE).
Foi aplicado um gel de glicerina nas margens e as restaurações foram novamente 
polimerizadas por 20 segundos, incluindo as margens de restauração, para uma melhor 
conversão de radicais livres inibidos pelo oxigênio.

O excesso de adesivo e cimento de resina nas áreas cervical e interproximal foi removido 
com uma lâmina cirúrgica n.º 12. As superfícies interproximais foram polidas com tiras de 
lixa de grão fino (Epitex. GC) (figura 53).

As margens foram polidas com borrachas de cerâmica (figura 54), para obter a melhor 
transição possível entre as restaurações de cerâmica, permitindo uma melhor integração 
com os tecidos gengivais.

Após algumas semanas, observou-se a integração entre as cerâmicas, os dentes 
remanescentes e os tecidos circundantes (figura 55, 56 e 57). 

O sector posterior foi reabilitado seguindo o plano de tratamento proposto restabelecendo 
a função.

DISCUSSÃO

O uso de abordagens aditivas não invasivas deve ser considerado antes de se optar pela 
tradicional cobertura de um preparo 3600 de uma coroa total. Nos dentes anteriores 
maxilares com erosão com clearance palatino limitado (ex: mordidas profundas), os 
clínicos devem primeiro criar um espaço restaurador adequado para que se possa utilizar 
a dentisteria adesiva de restaurações cerâmicas e compósitos para restabelecer a estrutura 
dentária perdida.

Figura 52

Figura 54

Figura 56

Figura 53

Figura 55

Figura 57
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CONCLUSÃO

Parece existir uma correlação entre a perda de estrutura dentária e a idade do paciente 
em casos de erosão dentária. Este tipo de patologia é frequentemente subvalorizada 
e afeta um número cada vez maior de indivíduos jovens. Intercetar nos pacientes os 
estágios iniciais da doença é fundamental para evitar danos irreversíveis na dentição 
e para garantir um melhor desempenho clínico das restaurações, salvaguardando e 
preservando a estrutura e vitalidade dentária.
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VENCEDOR DA MELHOR COMUNICAÇÃO ORAL DE CASOS 
CLÍNICOS NO XXV CONGRESSO DA OMD

RESUMO

DESCRIÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS

Caso 1: Doente do género feminino com 60 anos apresentou-se na consulta 
com lesão macular única acinzentada no pavimento oral. Foi realizada biopsia 
excisional, cujo exame anatomopatológico confirmou o diagnóstico de tatuagem 
por amálgama. 

Caso 2: Doente do género masculino com 73 anos apresentou-se na consulta com lesão 
macular única acastanhada no palato duro. Foi realizada biopsia excisional, cujo exame 
anatomopatológico confirmou o diagnóstico de mácula melanótica oral.

Caso 3: Doente do género masculino com 66 anos apresentou-se na consulta com lesão 
macular única azulada no palato duro. Foi realizada biopsia excisional, cujo exame 
anatomopatológico confirmou o diagnóstico de nevus melanocítico azul. 

Caso 4: Doente do género feminino com 72 anos apresentou-se na consulta com lesão 
macular única acastanhada no palato duro. Foi realizada biopsia incisional, cujo exame 
anatomopatológico confirmou o diagnóstico de melanoma oral.

Discussão
As alterações de cor na mucosa oral podem corresponder a uma grande variabilidade de 
entidades fisiológicas ou patológicas, benignas ou malignas e locais ou sistémicas. 
O objetivo da presente comunicação é demonstrar, através de casos clínicos, quais as 
lesões orais pigmentadas únicas mais relevantes na cavidade oral.

Conclusões
O diagnóstico diferencial de lesões pigmentadas orais representa, habitualmente, um 
importante desafio para o Médico Dentista. A biopsia constitui uma valiosa ferramenta 
no estabelecimento do diagnóstico definitivo, essencial para a implementação de uma 
adequada estratégica terapêutica.

As lesões que acometem a pele e a mucosa oral podem ser apresentadas de diversas formas, 
sendo de extrema importância que o clínico esteja familiarizado com as características das 
lesões, visto que, para um diagnóstico preciso é necessário o conhecimento da história 
clínica e das características da lesão. 

Primeiramente, será necessário identificar o tipo de lesão elementar presente na cavidade 
oral. Nos casos que a seguir se apresentam, as lesões elementares mais importantes são a 
mácula, a mancha, a pápula e a placa. 

A mácula e a mancha são uma modificação na coloração da mucosa, não havendo 
aumento de volume ou presença de depressão. A diferença entre estas está na sua 
dimensão, visto que a mácula é inferior a 1 cm e a mancha é superior a este tamanho. 
São exemplos de máculas a tatuagem por amálgama, a mácula melanótica e o nevus 
melanocítico (1). 

A pápula e a placa apresentam elevação da superfície, estando a sua diferença, à 
semelhança das lesões anteriores, na sua dimensão, sendo a pápula a lesão que apresenta 
diâmetro inferior a 1 cm e a placa terá mais de 1 cm (1).
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As lesões pigmentadas representam uma variedade de entidades clínicas, desde 
alterações fisiológicas até manifestações de doenças sistémicas. Portanto, o 
conhecimento das causas da pigmentação da mucosa e uma correta avaliação do 
paciente são essenciais (2). 

É possível classificá-las tendo em conta a sua origem, em endógenas e exógenas, 
ou de acordo com a sua apresentação clínica, em lesões únicas ou múltiplas. 
Relativamente à sua origem, a pigmentação endógena poderá ser dividida em dois 
processos diferentes, estando relacionada com o aumento da produção de melanina, 
que é influenciada pela constituição genética, produção hormonal e exposição solar, 
e que acontece, por exemplo, em lesões causadas por pigmentação fisiológica e na 
mácula melanótica, ou relacionando-se com o aumento do número de melanócitos, 
como observado no nevus melanocítico e no melanoma. Na pigmentação 
exógena, destacam-se lesões como a tatuagem por amálgama, a pigmentação pós-
inflamatória, por agentes antimicrobianos e agentes antiarrítmicos e a melanose 
do fumador (2).

A cor da pigmentação oral pode, desta forma, variar de acordo com a quantidade 
e profundidade ou localização do pigmento. Na sua generalidade, à superfície, as 
lesões apresentam uma coloração acastanhada e em profundidade preto ou azul. No 
entanto, as lesões podem também assumir uma coloração avermelhada ou azulada 
que se encontra associada a alterações vasculares (3).

A história clínica, simetria e uniformidade são cruciais na determinação do diagnóstico 
diferencial da lesão, sendo este diagnóstico essencial. Daí ser fundamental ter em 
atenção o local e o tempo de evolução da lesão (3).

Segundo um estudo de 2004 realizado por Buchner e colaboradores, em que terão 
sido analisados ficheiros da Universidade do Pacífico, em São Francisco, num total 
de 89.430 casos biopsados, avaliados durante um período de 19 anos, 773 casos, 
isto é, 0,83% foram identificados como lesões pigmentadas únicas da mucosa oral, 
excluindo a tatuagem por amálgama que se observou em 1,8% nos 89.430 casos, 
sendo a lesão mais prevalente. Neste estudo, a mácula melanótica oral e labial tiveram 
uma prevalência de 86,1%, sendo as mais comuns de todo o grupo, com exceção 
da tatuagem por amálgama. O nevus melanocítico azul compreendeu 11,8% e o 
melanoma oral foi uma das lesões menos frequentes, com 0,6% (4). Num estudo de 
Hassona e colaboradores, do ano de 2016, de entre 1275 casos de pacientes da clínica 
da Universidade do Hospital de Jordão analisados durante 1 ano, foram observadas 
30,3% de lesões pigmentadas, das quais 24,8% eram lesões únicas, sendo que a 
mais prevalente terá sido a tatuagem por amálgama (18,9%), seguida da mácula 
melanótica (5,7%) e do nevus melanocítico (0,26%), não tendo sido observados casos 
de melanoma oral (5).

No entanto, sendo essencial o diagnóstico diferencial deste tipo de lesões, apresentam-
se de seguida quatro casos clínicos.

Relativamente ao primeiro caso clínico, um doente do género feminino com 60 
anos. Este doente apresentou-se na consulta com lesão macular única acinzentada 
no pavimento oral, sendo que apresentava uma restauração em amálgama no 3º 
quadrante (Fotografia 1.1.). Foi realizada biopsia excisional (Fotografia 1.3.), cujo 
exame anatomopatológico confirmou o diagnóstico de tatuagem por amálgama.

A tatuagem por amálgama, ou também denominada por alguns autores de 
argirose focal, representa uma das causas mais comuns de pigmentação exógena 
na mucosa oral (6). Clinicamente apresenta-se como uma lesão azul-acinzentada 
de dimensões variáveis, sendo que, em alguns casos, especialmente quando as 
partículas de amálgama são suficientemente grandes, podem ser observadas 
em radiografias intraorais como finos grânulos radiopacos, permitindo o seu 
diagnóstico clínico e radiográfico. A gengiva e a mucosa do rebordo alveolar são os 
locais mais comuns, podendo também localizar-se no pavimento e mucosa oral. A 
sua aparência clinica poderá ser difícil de distinguir de outras lesões pigmentadas 
da mucosa oral, incluindo o melanoma, assim sendo, em caso de dúvida, deve ser 
realizada biopsia (6,7).

Fotografía 1.1. Fotografia Lesão macular única 
no pavimento oral - tatuagem por amálgama

Fotografía 1.2. Lesão macular única no 
pavimento oral - tatuagem por amálgama 
(com ampliação)

Fotografía 1.3. Após biopsia excisional da 
lesão. Médico anatomopatologista: Dra. 
Saudade André
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Quanto ao segundo caso clínico, um doente do género masculino com 73 anos apresentou-
se na consulta com lesão macular única acastanhada no palato duro (Fotografia 2.1.). 
Após observação da lesão, foi realizada biopsia excisional (Fotografia 2.4.), tendo em 
conta que o palato é a localização preferencial para o aparecimento do melanoma oral, 
e cujo exame anatomopatológico confirmou o diagnóstico de mácula melanótica oral.

A mácula melanótica é mais comum no género feminino e a sua incidência ocorre de 
acordo com a sua localização, ou seja, caso se trate de uma mácula melanótica labial esta 
será mais prevalente em jovens adultos, no entanto se esta for mácula melanótica oral 
será mais prevalente com cerca de 50 anos de idade. Esta lesão é geralmente inferior a 
1 cm de diâmetro e apresenta margens bem circunscritas, sendo a sua coloração clara 
ou acastanha mas homogénea dentro de cada lesão. Geralmente ocorrem como lesões 
únicas, mas é possível serem observadas como lesões múltiplas. Estas são assintomáticas, 
não apresentam potencial de malignização e a sua causa, como referido anteriormente, é 
o aumento da produção e deposição de melanina, sem qualquer aumento no número de 
melanócitos, na camada basal, na lâmina própria ou em ambas (3,4). 

Em relação ao terceiro caso clínico, doente do género masculino com 66 anos apresentou-
se na nossa consulta com lesão macular única azulada no palato duro (Fotografia 3.1.). Foi 
realizada biopsia excisional (Fotografia 3.4.), cujo exame anatomopatológico confirmou 
o diagnóstico de nevus melanocítico azul.

Fotografia 2.1. - Lesão macular única no 
palato duro – mácula melanótica oral

Fotografia 3.1. - Lesão macular única 
no palato duro – nevus melanocítico 
azul

Fotografia 3.2. - Lesão macular 
única no palato duro – nevus 
melanocítico azul (com ampliação)

Fotografia 3.3. – Peça biopsada da 
lesão. Médico anatomopatologista: 
Dr. Artur Costa e Silva

Fotografia 3.4. – Após biopsia 
excisonal da lesão

Fotografia 2.2. - Lesão macular 
única no palato duro – 
mácula melanótica oral (com 
ampliação)

Fotografia 2.3. – Peça biopsada da 
lesão. Médico anatomopatologista: Dr. 
Artur Costa e Silva

Fotografia 2.4. – Após biopsia 
excisonal da lesão

O nevus melanocítico ocorre mais frequentemente em indivíduos do género 
masculino, devido a uma acumulação de melanócitos na camada epitelial basal, no 
tecido conjuntivo ou em ambos. Assim, classificam-se histologicamente em juncional, 
que é o menos frequente, intradérmico ou intra-mucoso, sendo este o mais comum, 
composto e azul. Este é uma lesão benigna, tipicamente assintomática, macular ou 
papular e que tem, geralmente, menos de 6 mm de diâmetro. É o segundo tipo 
mais comum destas lesões e aparece mais frequentemente no palato, assim como o 
melanoma, sendo fundamental o seu diagnóstico histológico após biopsia excisional 
(4,8).
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Fotografia 4.1. - Mancha no palato duro com 
hemorragia – melanoma oral

Fotografia 4.3. – Peça biopsada da lesão. Médico 
anatomopatologista: Dra. Saudade André

Fotografia 4.2. – Após biopsia incisional da 
lesão

Fotografia 4.4. – Exame histológico da peça

O quarto caso clínico trata-se de uma doente do género feminino com 72 anos que se 
apresentou na consulta com mancha única acastanhada no palato duro, associada a 
hemorragia (Fotografia 4.1.). Foi realizada biopsia incisional da lesão (Fotografia 4.2.), 
que confirmou o diagnóstico de melanoma oral.

O melanoma oral origina-se provavelmente de melanócitos juncionais. Numa primeira 
fase de evolução, as células estão restritas ao compartimento epitelial, tratando-se de 
melanoma in situ, e posteriormente, as células invadem os tecidos adjacentes. De forma 
a melhorar o prognóstico, o tratamento agressivo deve ser iniciado cedo na história 
natural de melanoma oral. O tratamento envolve a excisão cirúrgica radical com 
margens livres, o que poderá apresentar dificuldades devido a limitações anatómicas 
e proximidade com estruturas vitais. A cirurgia continua a ser então a modalidade 
de tratamento primário e a radiação e/ou quimioterapia podem ser utilizados como 
adjuvantes, embora o melanoma não seja radiossensível, como é, por exemplo, o 
carcinoma (3).

O melanoma é uma proliferação maligna de melanócitos anormais extremamente rara 
na mucosa oral. É geralmente encontrado entre a quarta e a sétima décadas de vida, 
mais frequentemente no género masculino e a discrepância racial é encontrada na sua 
incidência, sendo mais comum em orientais, hispânicos e africanos. Representa menos 
de 1% de todas as malignidades orais, no entanto representam uma lesão que é, muitas 
vezes, fatal e o seu prognóstico é muito pior do que para aqueles com lesões cutâneas, 
sendo a taxa de sobrevida global de 15%, em 5 anos. O local mais comum, como referido 
anteriormente, é o palato, que representa cerca de 40% dos casos, seguido de gengiva, 
que é responsável por um terço dos casos, mas outros sítios da mucosa oral poderão ser 
afetados (3). 
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Clinicamente pode apresentar-se como um crescimento lento assintomático, castanho 
ou preto com bordos assimétricos e irregulares ou como uma massa rapidamente 
ampliada associada a ulceração, hemorragia, dor e destruição óssea. Histologicamente, 
a fase de crescimento radial representa in situ o melanoma superficial, e a fase 
de crescimento vertical representa o nodular ou melanoma invasivo. Devido à 
possibilidade de ser assintomático, os pacientes, muitas vezes, ignoram ou não se 
apercebem deste tipo de lesão, o que faz com que se encontre num estádio tardio 
aquando o diagnóstico (4).

É importante referir que o melanoma oral faz diagnóstico diferencial com todas as lesões 
por referidas, ou seja, a tatuagem por amálgama, mácula melanótica e nevus melanocítico 
mas também com entidades como o Sarcoma de Kaposi.

Foram surgindo alguns sinais de alerta precoce, o ABCDE do melanoma oral, e nestes 
incluem-se assimetria da lesão, bordos irregulares, coloração variada, diâmetro, que 
sendo superior a 6 mm é característico de melanoma, e envolvimento, ou seja, existência 
de alterações ao longo do tempo (9).

Portanto, dentro das lesões pigmentadas azuladas a acastanhadas na mucosa 
oral, podemos dividir a pigmentação em única e múltipla. No diagnóstico 
diferencial daquelas que são lesões únicas, deve-se, numa primeira fase, excluir 
pigmentação devido a metais como amálgama e grafite. Caso se trate de mácula 
melanótica apresentará, em princípio, tamanho pequeno, maioritariamente na 
mucosa labial, devido a um aumento da síntese de melanina e apresentando-
se sob a forma de lesões múltiplas pode estar associada a outras síndromes. No 
nevus, pelo lado contrário, existe um aumento da proliferação de melanócitos, 
normalmente desde o nascimento, sendo esta proliferação controlada. Por outro 
lado, o melanoma oral, com aumento anormal e descontrolado do número de 
melanócitos, coloração escura, bordos irregulares, assimétrico e crescimento 
rápido (9). 

A cavidade oral é um local comum para o aparecimento de lesões pigmentadas, 
maioritariamente benignas. O diagnóstico diferencial é um importante desafio para o 
médico dentista, sendo a biopsia uma ferramenta essencial para a implementação de 
uma correta estratégia terapêutica.
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Curso Hands-On CAD CAM
Introdução ao CAD/CAM em 
Restaurações Unitárias Anteriores 
Aderidas
9 de setembro de 2017 – Lisboa -  Vip 
Executive Villa Rica – Lisboa

Curso de fim de dia 
12º Curso – Correção de Defeitos 
Mucogengivais Peri-Implantares
11 de setembro de 2017 – Hotel 
Principe Perfeito – Viseu

Curso Para Assistente Dentário 
Curso de Prótese Parcial Removível e 
Fixa para Assistente Dentário
23 de setembro de 2017 – Espaço Físico 
OMD

Curso de fim de dia 
13º Curso – Resolução de Complicações 
de Endodontia
25 de setembro de 2017 – Hotel Eva – 
Faro

Calendário de Eventos Científicos
FORMAÇÃO CONTÍNUA OMD

Curso de Introdução à Atividade 
Profissional 
3 de outubro de 2017 – Hotel Crowne 
Plaza Porto - Porto

Curso SBV/DAE – Cruz Vermelha 
Portuguesa
7 de outubro de 2017 – RA Madeira 
Funchal

Curso de Introdução à Atividade 
Profissional 
9 de outubro de 2017 – Hotéis Real 
Lisboa  - Lisboa

Curso Para Assistente Dentário 
Curso de Ortodontia e Implantologia 
para Assistente Dentário
14 de outubro de 2017 – RA Açores – 
Ponta Delgada

Curso de fim de dia
14º Curso – Elevação do Seio Maxilar: 
indicações e técnicas
16 de outubro de 2017 – Hotel dos 
Templários - Tomar

Cursos Teóricos RA Açores
Cirurgia Oral
21 outubro de 2017 – Angra do 
Heroísmo – Espaço Físico da OMD

Curso SBV/DAE – Cruz Vermelha 
Portuguesa
21 de outubro de 2017 – RA Açores 
Ponta Delgada

26º Congresso da OMD
16, 17 e 18 de 20017 – Meo Arena - 
Lisboa
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O “Meta-relatório da saúde dos portu-

gueses: evidência produzida, evidência 

necessária” será apresentado este ano 

ao membro do Governo responsável pela 

área da saúde e à Assembleia da Repúbli-

ca. A preparação está a cargo de um grupo 

de trabalho constituído pelo Conselho Na-

cional de Saúde (CNS), do qual faz parte o 

bastonário da OMD. 

O grupo terá como ponto de partida os di-

versos documentos e relatórios que todos 

os anos são produzidos em Portugal, ou 

sobre Portugal, e que analisam integral ou 

parcialmente a situação da saúde no país 

e as questões relacionadas com esta área. 

“São exemplos os relatórios produzidos 

pela Direção-Geral da Saúde, pelo Insti-

tuto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 

pelo Observatório Português dos Sistemas 

de Saúde, pelo Observatório Europeu dos 

Sistemas e Políticas de Saúde, e que anali-

sam, de forma aprofundada e com dados 

atualizados, os resultados em saúde, a or-

ganização e governação, o financiamento, 

os recursos físicos e humanos, a prestação 

Conselho Nacional de Saúde 

Grupo de trabalho prepara meta-relatório 
sobre a saúde da população 

de serviços, as principais reformas na saú-

de e a avaliação do sistema de saúde”, lê-

-se na apresentação do relatório. 

A equipa que vai elaborar este documento 

foi nomeada por unanimidade pelo CNS e 

é composta pelo bastonário da OMD, Or-

lando Monteiro da Silva; pelo presidente 

da APDP (Associação Protetora dos Diabé-

ticos de Portugal), José Manuel Boavida; 

pela presidente da ESEnfC (Escola Superior 

de Enfermagem de Coimbra), Conceição 

Bento; pelo diretor do Instituto de Ciên-

cias de Saúde da Universidade Católica 

Portuguesa, Alexandre Castro Caldas; pelo 

presidente do CNECV (Conselho Nacional 

de Ética para as Ciências da Vida), Jorge 

Soares e pelo vice-presidente da ANMP 

(Associação Nacional de Municípios Portu-

gueses), Alfredo Monteiro. O grupo será 

acompanhado pelos peritos Inês Fronteira 

e Gonçalo Augusto. A equipa pretende 

desenvolver uma abordagem “baseada na 

evidência produzida” e quer “compreen-

der que informação está disponível aos 

decisores políticos e aos cidadãos e com 

que compreensividade, identificando as 

forças e as fraquezas dessas evidências, as-

sim como as oportunidades e os desafios”. 

Será desenvolvida uma análise SWOC 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities 

and Challenges).

O grupo de trabalho foi constituído na pri-

meira reunião deste órgão consultivo do 

Governo, em maio. O Conselho Nacional 

de Saúde criou também uma equipa para 

estudar os fluxos financeiros para o Servi-

ço Nacional de Saúde, que terá como mis-

são identificar as áreas mais carenciadas e 

diagnosticar como os recursos estão a ser 

alocados. Este grupo tem como objetivo a 

melhoria da transparência do sistema.

O CNS é um órgão consultivo indepen-

dente, composto por 30 representantes 

de diversas áreas científicas, sociais, cul-

turais e económicas, nomeadamente as 

ordens da saúde. O organismo foi cria-

do em agosto de 2016 e é presidido por 

Jorge Simões. A OMD está representada 

pelo bastonário, Orlando Monteiro da 

Silva.
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III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais 

Mais de 80% das crianças e jovens 
escovam os dentes à noite
Esta é uma das conclusões do estudo desen-
volvido em parceria pelo Programa Nacional 
de Promoção da Saúde Oral e pela Ordem 
dos Médicos Dentistas. O III Estudo Nacional 
de Prevalência das Doenças Orais abrangeu 
as cinco Administrações Regionais de Saúde, 
bem como as Regiões Autónomas dos Açores 
e da Madeira.

Pela primeira vez, o estado da saúde oral dos 
jovens de 18 anos foi avaliado, assim como o 
dos grupos etários 35-44 anos e 65-74 anos. 
No caso dos jovens com 18 anos, é possível 
verificar que 41,8% têm gengivas saudáveis e 
que 84% escovam os dentes à noite.

O estudo aponta para uma redução do índi-
ce CPOD (dentes cariados, perdidos e obtu-
rados) que registou uma evolução positiva 
ao longo dos anos: nas crianças com 12 anos, 
em 2000, era de 2,95; em 2006, era de 1,48; 
e em 2013, de 1,18. É ainda notório um au-
mento do número de jovens com gengivas 
saudáveis e com dentes com selantes de fis-
sura. Se, em 2006, apenas 29% das crianças 
de 12 anos e 22% dos jovens com 15 anos 

tinham gengivas sãs, em 2013, aos 12, a per-
centagem era de 51,7% e aos 18 de 41,8%. 
Quanto ao número médio de dentes com 
selantes, em 2006, eram 1,60 aos 12 anos e 
0,86 aos 15 anos. Já em 2013, situavam-se 
nos 3,61 no primeiro grupo etário e nos 1,31 
aos 18 anos.

Avaliando os hábitos de higiene oral, em 
2013, 84% das crianças com 6 anos escova-
vam os dentes antes de deitar, enquanto 
em 2006 eram 35%. No grupo dos 12 anos, 
também houve uma evolução, de 51% (2006) 
para 87% (2013). 

Estudo decorreu entre 2012 a 2014
Esta pesquisa avaliou a prevalência e a gravida-
de da cárie dentária e das doenças periodon-
tais nas crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, 
nos adultos com idades entre os 35 e 44 anos e 
entre os 65 e 74 anos. Foram igualmente anali-
sadas a prevalência da fluorose aos 12 anos e as 
lesões da mucosa da cavidade oral nos grupos 
dos 35-44 e dos 65-74. Foi examinada e inqui-
rida uma amostra composta por 6.315 indiví-
duos, representativa a nível nacional. 

O trabalho de campo iniciou-se no final do 
ano de 2012 e prolongou-se até 2014. O es-
tudo foi coordenado por Rui Calado, Cristina 
Sousa Ferreira, Paulo Nogueira e Paulo Ribeiro 
de Melo. Colaboraram também médicos den-
tistas e docentes de instituições portuguesas 
de ensino superior de medicina dentária fa-
miliarizados com o ICDAS (International Ca-
ries Detection and Assessment System), que 
integraram as equipas de observação clínica 
e respetivo registo da amostra do continente.

A 3ª edição do relatório possibilitou a compa-
ração dos indicadores de cárie dentária com 
as metas estabelecidas pela Direção-Geral da 
Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. 
O documento pode ser consultado na página 
eletrónica da OMD, em www.omd.pt/noti-
cias/2017/06/estudo-doencas-orais-dgs.pdf. 

JOVENS 18 ANOS 
41,8% tem gengivas saudáveis 
84% escova os dentes à noite

CRIANÇAS 12 ANOS 
51,7% com gengivas saudáveis
87% escova os dentes à noite
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Seminário sobre Regulação na 

Saúde 

“Autorregulação 
das ordens 
profissionais: 
um privilégio 
e uma grande 
responsabilidade”
O presidente do Conselho Nacional das 

Ordens Profissionais (CNOP), Orlando 

Monteiro da Silva, foi um dos palestrantes 

do Seminário sobre Regulação na Saúde, 

organizado pelo Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical (IHMT) da Universidade 

Nova de Lisboa, com o apoio da Nova Saú-

de e da Fundação Friedrich Ebert.

Na aula magna do IHMT, de 6 a 7 de ju-

lho, discutiu-se a necessidade de aprofun-

dar o tema da regulação em saúde, não 

só do ponto de vista académico, mas tam-

bém político e técnico. Debateu-se a for-

ma como esta matéria tem sido abordada 

nos diferentes países e contextos econó-

micos e sociais. O presidente do CNOP, 

Orlando Monteiro da Silva afirmou que a 

“autorregulação das ordens profissionais 

é um privilégio e uma responsabilidade, 

um dever público”, que considerou como 

“uma experiência de sucesso”. O respon-

sável integrou a mesa redonda dedicada 

à “Regulação da Saúde em Portugal”, em 

que participaram Nuno Simões, coorde-

nador do Núcleo Assessoria Executiva, 

de Comunicação e Informação da Admi-

nistração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS), Sofia Nogueira da Silva, presi-

dente da Entidade Reguladora da Saúde 

(ERS) e Rui Santos Ivo, vice-presidente do 

Infarmed - Autoridade Nacional do Medi-

camento e Produtos de Saúde. Na sessão 

moderada por Jorge Simões, do IHMT, Or-

lando Monteiro da Silva afirmou que “na 

área da saúde várias entidades partilham 

competências de atuação que, parado-

xalmente criam vazios regulatórios, ou 

inversamente, sobre regulação em várias 

áreas de intervenção”. Relativamente às 

ordens profissionais, referiu que “os di-

reitos e privilégios de uma profissão autó-

noma organizada numa Ordem estão em 

linha com as suas obrigações para com o 

público. Uma Ordem protege contra in-

terferências indevidas do Estado e outras 

entidades reguladoras, determina dentro 

de certos limites a regulação da profissão 

e constitui-se voz para causas da respetiva 

profissão”.

O presidente do CNOP apresentou o pro-

jeto europeu para esta matéria, em que 

se destaca a construção de um mercado 

interno, assente em quatro liberdades 

de circulação dentro da União Europeia: 

pessoas, bens, serviços e capitais. No caso 

da regulação dos profissionais, explicou 

que a saúde é competência de cada Esta-

do membro da UE, embora existam, por 

exemplo, diretivas com transposição para 

legislação nacional e regulamentos de 

aplicação direta. 

Orlando Monteiro da Silva explicou ain-

da que existe uma diretiva de Reconhe-

cimento Automático das Qualificações 

Profissionais (aplicável a médicos, médicos 

dentistas, enfermeiros, parteiras e farma-

cêuticos) e o sistema geral e anunciou que 

há uma proposta de Diretiva de Teste de 

Proporcionalidade a toda a regulamenta-

ção das profissões na UE. Na sua interven-

ção, acrescentou que as ordens profissio-

nais são responsáveis pela elaboração de 

regulamentação destinada a assegurar a 

independência e a responsabilidade pro-

fissionais dos prestadores de serviços. Por 

isso, na sua opinião,  as disposições de re-

gulação devem ter a capacidade de captar 

a adesão do utente e dos prestadores.

No caso das profissões reguladas, os titu-

lares destas qualificações reconhecem o 

prestígio e a dignidade nas regras da pro-

fissão, sendo que o enquadramento criado 

pelas ordens salvaguarda e desenvolve a 

qualidade na prestação de serviços, a con-

fidencialidade da relação com o utente, a 

proteção de direitos e a supervisão entre 

pares.

O ministro da Saúde, Adalberto Campos 

Fernandes, presidiu ao encerramento do 

seminário e, em declarações à agência de 

notícias Lusa, disse que “avançou-se mui-

to” nos últimos 15 anos quanto à regula-

ção na saúde, embora pareça haver “algu-

ma sensação de frustração”.

A regulação tende a corrigir desequilíbrios 

e “desequilíbrios e desigualdades prejudi-

cam sempre aqueles que têm menos ren-

dimento, menos conhecimento e menos 

informação”, explicou. Na sua intervenção 

defendeu “que só faz sentido haver uma 

Entidade Reguladora de Saúde, em termos 

orgânicos, e só faz sentido pensar e discu-

tir regulação em Saúde se o objetivo de 

quem o faz for o interesse daqueles que 

têm mais dificuldades”.

Orlando Monteiro da Silva, presidente do CNOP, apresentou projeto europeu 
sobre autorregulação
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Relatório de Primavera 2017
Portugueses relatam necessidades não satisfeitas no 
acesso à saúde oral
“Viver em tempos incertos: sustentabilidade e 

equidade na saúde” é o tema do Relatório de 

Primavera 2017, elaborado pelo Observatório 

Português dos Sistemas de Saúde (OPSS), e 

que mostra uma “situação crónica”: “as pes-

soas com menos recursos cada vez têm mais 

dificuldades de acesso”, sobretudo aos cuida-

dos de saúde oral e mental.

O espaço temporal de análise do Observa-

tório situa-se entre 2014 e 2015 e os autores 

partem da avaliação dos indicadores de saúde 

nacionais que constam no último relatório da 

OCDE para indicar que “um maior número de 

indivíduos reporta necessidades não satisfei-

tas em relação aos cuidados de saúde oral”. 

“Portugal apresenta uma percentagem total 

de 15,7% (face aos 5,5% da UE), com o gru-

po com menor rendimento a apresentar uma 

percentagem de 28,8% (UE 10,4%)”, lê-se no 

documento.

O estudo mostra que “as barreiras no acesso 

aos cuidados de saúde permanecem relevan-

tes” no país e que, apesar de se verificarem 

desenvolvimentos, “as desigualdades de 

género, geográficas/ territoriais e socioeco-

nómicas persistem”. Limitações que afetam 

“de forma desproporcional os mais pobres”, 

sobretudo quando se fala em aceder a consul-

tas de especialidade de saúde oral e mental e 

aos medicamentos. Esta iniquidade está rela-

cionada com a falta de oferta de serviços de 

saúde oral e mental no SNS, carências que em 

parte são supridas através do setor privado, 

que está “apenas acessível para quem tem se-

guro ou capacidade de pagar”.

O documento compara Portugal com os 15 

países que integravam a União Europeia em 

2004 e conclui que, apesar das restrições eco-

nómicas e financeiras, o país não apresenta 

maiores barreiras no que concerne o acesso 

à saúde. O estudo conclui “com alguma se-

gurança, que o sistema de saúde português 

é eficiente” e cita ainda “medidas pontuais”, 

como é o caso do cheque-dentista, para dimi-

nuir as barreiras económicas e sociais. 

Entre as recomendações do Relatório de Pri-

mavera 2017 destaque para a implementação 

de uma “ação determinada do SNS no cam-

po da saúde oral […] para os cidadãos mais 

carenciados, que consiga melhorar o acesso a 

estes cuidados e reduzir as despesas catastró-

ficas em saúde”. 
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OPINIÃO

O que há de novo na 
ação disciplinar

O objetivo deste artigo é abordar as alterações que 

o novo Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas, 

aprovado pela Lei nº 124/2015, de 2 de setembro, 

provocou com a sua entrada em vigor, especialmen-

te a nível da ação disciplinar e da deontologia.

Em primeiro lugar, quero focar aspetos relacionados 

com a ação disciplinar e o enquadramento legal com 

que o CDD tem de lidar nesta área motivado pela 

entrada em vigor do novo Estatuto, o qual obrigou 

à criação de um novo Regulamento da Ação Disci-

plinar da OMD (Regulamento nº 606/2016, publica-

do no Diário da República, 2ª série, nº119, de 23 de 

junho de 2016).

O novo Estatuto criou um novo quadro de exercício 

disciplinar, prevendo agora a aplicação de três ti-

pos de processo: de inquérito, cautelar e disciplinar, 

quando nos anteriores estatutos eram apenas con-

sagrados o processo disciplinar e o cautelar.

Numa breve síntese, o processo de inquérito é apli-

cável quando não é possível identificar claramente 

a existência de uma infração disciplinar ou de quem 

é o infrator.

Uma vez instaurado, competência essa atribuída ao 

Presidente do Conselho Deontológico e de Discipli-

na (CDD), é nomeado um instrutor, elemento do 

CDD, e são iniciadas diligências sumárias de forma a 

poder esclarecer ou concretizar os factos em causa. 

Se se verificar a existência de indícios de infração 

disciplinar, o processo de inquérito dará origem a 

um processo disciplinar.

O processo cautelar é destinado a solucionar de for-

ma célere situações de incumprimento em matéria 

de satisfação do direito de informação do doente, 

nomeadamente na entrega de informação médica 

ou meios auxiliares de diagnóstico, nas situações de 

cessação de prestação de serviços de médico den-

tista em clínica dentária e ainda, por exemplo, em 

matéria de divulgação da atividade profissional ou 

no não pagamento de quotas por parte de um mé-

dico dentista. 

Compete ao CDD a sua instauração e, no caso de in-

cumprimento, é feita comunicação ao seu presiden-

te que determina automaticamente a instauração 

de um processo disciplinar. 

O processo disciplinar é desencadeado sempre que 

existam, por altura da participação, indícios de que 

determinado membro da OMD praticou factos devi-

damente concretizados, suscetíveis de constituir in-

fração disciplinar, sendo a sua instauração da com-

petência do presidente do CDD.

No processo disciplinar, há um membro do conse-

lho, nomeado como relator.

De acordo com o Estatuto e o regulamento de ação 

disciplinar da OMD, os vários tipos de processos dis-

ciplinares existentes comportam diversas fases nas 

quais, os inquiridores (processo de inquérito) ou re-

latores (processo disciplinar), nomeados para o efei-

to entre os membros do Conselho Deontológico, 

que serão responsáveis pela sua condução, devem 

promover a realização de todas as diligências consi-

deradas essenciais para o apuramento da verdade, 

designadamente, ouvir o arguido, inquirir testemu-

nhas e solicitar documentos, de forma a garantir 

sempre aos médicos dentistas visados os seus mais 

elementares direitos de defesa

Diria que os processos disciplinares são necessaria-

mente complexos, mas a natureza do direito sancio-

natório a isso obriga.

Por motivos vários, como por exemplo ser ele o par-

ticipante, ser o visado ou mesmo ter uma relação 

próxima com o participante, o elemento do CDD 
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nomeado para estas funções está impe-

dido de o ser, tendo necessariamente ser 

indicado um outro membro do CDD para 

exercer essa função.

O processo disciplinar contempla as fases 

de instrução, defesa e julgamento.

Deste modo, é dada a possibilidade ao 

arguido de apresentar a sua versão dos 

factos e requerer os meios de prova que 

considere relevantes. 

Quando a fase de instrução é concluída, 

o relator arquiva o processo se considerar 

que os indícios de infração não encontram 

sustentação suficiente na prova colhida 

ou, ao contrário, acusa, se considerar que 

os indícios de infração disciplinar são con-

firmados pela prova realizada. 

Existindo um despacho de acusação, o 

médico dentista visado terá direito a apre-

sentar a sua defesa e tentar juntar novos 

elementos de prova, podendo e queren-

do, recorrer-se, por exemplo, de indicação 

para inquirição de novas testemunhas. 

No final, o relator analisa todas as provas 

produzidas e submete o processo a jul-

gamento pelo CDD, podendo este órgão 

absolver o arguido ou condenar numa das 

sanções disciplinares previstas no Estatuto. 

Será um julgamento simples e efetuado 

em reunião do CDD, quando o relator pro-

põe o seu arquivamento ou a aplicação de 

uma sanção disciplinar entre a advertência 

e a multa.

Se houver lugar a aplicação de sanção 

de suspensão por período superior a dois 

anos ou expulsão, o julgamento terá que 

ser efetuado em audição pública, presidi-

da pelo presidente do Conselho Deonto-

lógico.

Se o novo Estatuto obrigou a alterações 

de procedimentos na ação disciplinar, tam-

bém trouxe alterações ao nível das sanções 

disciplinares. 

Para além das sanções principais já exis-

tentes, advertência, censura, multa, sus-

pensão e expulsão, foram contempladas 

um conjunto de sanções acessórias, tais 

como frequência obrigatória de formação 

na matéria onde se verificou a infração ou 

publicitação da pena principal junto da 

classe e/ou da comunidade. 

Deste modo, à presente data, a publica-

ção das sanções disciplinares aplicadas 

pelo CDD, deverá respeitar o novo en-

quadramento legal e regulamentar ao 

nível da ação disciplinar concretamente 

aplicável.

São assim vários os cenários legais e re-

gulamentares com os quais o CDD tem de 

trabalhar e considerar no desempenho das 

atribuições disciplinares. 

Isto é, temos processos disciplinares ins-

taurados ao abrigo do anterior Estatuto, 

outros instaurados ao abrigo do novo Es-

tatuto, mas antes da entrada em vigor do 

Regulamento da Acão Disciplinar da OMD 

e outros ainda instaurados ao abrigo quer 

do novo Estatuto, quer do Regulamento 

disciplinar. 

Assim, terão que ser tomadas em conside-

ração, na determinação da regulamenta-

ção a aplicar a cada caso, a data dos factos 

participados e a sua natureza. 

Como se vê, não obstante a atividade do 

CDD não poder parar – até porque todos 

os dias são rececionadas nos serviços ad-

ministrativos da OMD, inúmeras parti-

cipações disciplinares – a mesma obriga 

a um esforço enorme de adaptação por 

parte dos seus membros e dos seus servi-

ços à legislação e regulamentação vigen-

tes. 

Diria que os tempos que vivemos consti-

tuem, no fundo, dores de crescimento que 

se revelam extremamente necessárias no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

ação disciplinar da OMD. 

O novo Estatuto da OMD também trouxe 

novidades a nível do Código Deontológico, 

porque, infelizmente, este não faz parte 

integrante dos Estatutos quando foi apro-

vado na Assembleia da República em 2015.

Daí ser necessário sublinhar que, a par da 

adaptação às novas regras da ação disci-

plinar, o CDD teve que preparar e aprovar 

um novo Código Deontológico, que o fez 

recentemente em reunião extraordinária a 

19 de junho de 2017.

O novo normativo, de extrema importân-

cia para a regulação dos preceitos ético-

-deontológicos de uma classe regulada 

como é a medicina dentária, pretende res-

ponder ao novo quadro legal pelo qual se 

rege a OMD, adaptando a deontologia às 

novas realidades da profissão, incorporan-

do no novo código algumas das delibera-

ções e recomendações que o CDD aprovou 

ao longo dos últimos anos.

À semelhança da demais regulamentação 

da OMD, também este projeto do novo 

Código Deontológico terá que ser anali-

sado e aprovado primeiro pelo Conselho 

Diretivo e depois pelo Conselho Geral, isto 

por imposição estatutária, antes de ser 

submetido a consulta pública, para reco-

lha da opinião e dos contributos da classe. 

Por fim e para terminar, deixo aqui um 

apelo a todos os colegas para que, na 

fase de consulta pública, participem ati-

vamente através do envio de contributos 

e sugestões na construção e aprovação de 

um documento estrutural e fundamental 

do exercício da nossa profissão, como é o 

Código Deontológico. 

Luís Filipe Correia 

Presidente do Conselho
Deontológico e de Disciplina 
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As redes sociais constituem, atualmente, 

amplas plataformas de partilha de informa-

ção, de conhecimentos, de discussão e de 

debate de vários assuntos, incluindo os do 

foro profissional.

Devido ao crescente reconhecimento da sua 

importância, as redes sociais têm gerado um 

aumento exponencial de utilizadores, consti-

tuindo hoje uma ferramenta essencial e lar-

gamente utilizada pela sociedade moderna, 

assim como pelos médicos dentistas, de for-

ma a abordar os vários espectros de matérias 

relacionadas com a medicina dentária.

No entanto será importante sublinhar, que 

independentemente do assunto visado nas 

redes sociais, os médicos dentistas que a 

elas recorrem, devem ter sempre presente 

um conjunto de regras e princípios éticos 

e deontológicos, que resultam do Estatuto 

da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) e 

do Código Deontológico, nomeadamente 

no que diz respeito à relação entre médicos 

dentistas, à relação destes com a OMD e à 

publicidade.

Assim, no âmbito das redes sociais, quan-

do os médicos dentistas quiserem partilhar 

informações ou conhecimentos, debater, 

discutir e emitir opiniões, devem tomar em 

consideração:  

I – O disposto no artigo 104º, nº9 do Estatu-

to da OMD e no artigo 38º do Código Deon-

tológico da OMD, dos quais resulta que a 

solidariedade profissional constitui um de-

ver fundamental dos médicos dentistas nas 

relações entre si, devendo proceder com a 

maior correção e urbanidade. 

II – Que a relação entre médicos dentistas 

jamais justificará que se coloquem sempre 

os interesses da profissão acima dos interes-

ses dos doentes e da defesa da saúde. 

III – Que de acordo com o artigo 39º do Có-

digo Deontológico, os médicos dentistas 

devem-se reciprocamente assistência moral 

devendo abster-se de qualquer ataque pes-

soal ou alusão deprimente, pois têm o de-

ver de correção e urbanidade entre colegas 

(dentro e fora da profissão)

IV – Que de acordo o artigo 20º, nº1, alíneas 

g) e h) do Estatuto da OMD, o médico den-

tista deve, para além de defender o bom 

nome e prestígio da OMD, usar de recato e 

evitar litígios relacionados com a atividade 

da OMD quando utilize meios eletrónicos.   

Por sua vez, as redes sociais quando utiliza-

das como meio de divulgação da atividade 

profissional, os médicos dentistas devem 

também ter em atenção:

V – Ao disposto no regime de publicidade 

dos atos praticados por prestadores de cui-

dados de saúde, tomando em consideração 

o disposto no Estatuto da OMD, no Código 

Deontológico da OMD e no Regulamento 

Interno da OMD nº115/2007, de 14 de ju-

nho, publicado na II série do Diário da Re-

pública. 

VI - Ao disposto no regime jurídico a que 

devem obedecer as práticas de publicida-

de em saúde (Decreto-Lei n.º 238/2015 de 

14.10), complementado pelo Regulamen-

to da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) 

nº1058/2016, publicado na II série do Diário 

da República em 24 de novembro e Reco-

mendação n.º 1/2014 ¬ da ERS. 

VII - Ao disposto no artigo 107º do Estatuto 

da OMD, o qual estabelece que a reputação 

do médico dentista deve assentar, essencial-

mente, na sua competência, integridade e 

dignidade profissional.

O mesmo artigo refere também que na di-

vulgação da sua atividade, o médico dentis-

ta deve respeitar os princípios da licitude, 

da identificabilidade e da veracidade, com 

respeito pelos direitos do doente. 

Com efeito a utilização de redes sociais não 

contraria o disposto no Regulamento Inter-

no da OMD nº115/2007, e como tal, também 

nesta sede, devem ser respeitados os princí-

pios e regras relativas à divulgação da ativi-

dade profissional do médico dentista, como 

por exemplo, os que dizem respeito aos con-

teúdos admitidos e proibidos referidos nos 

artigos 2º e 3º do Regulamento Interno da 

OMD nº115/2007. 

Deste modo, à semelhança do que sucede 

com os demais suportes de divulgação, tam-

bém no âmbito das redes sociais, é proibida 

a identificação direta ou indireta de pacien-

tes, ou qualquer alusão às suas característi-

cas (cfr artigo 3º, alínea a) do Regulamento 

Interno da OMD nº115/2007).

Aliás, independentemente do conjunto de 

destinatários da publicação na rede social, 

ser mais ou menos alargado, cumpre respei-

tar sempre os direitos dos doentes e guardar 

o respetivo sigilo profissional (cfr artigo 1º, 

ponto 1.3, alínea i) do Regulamento Interno 

da OMD nº115/2007).

Por conseguinte, não é admissível quer a di-

vulgação da identidade de doentes (sejam 

eles figuras públicas ou não), quer a descri-

ção dos tratamentos realizados ou a realizar. 

De acordo com o disposto no artigo 5º do 

Regulamento nº 115/2007, apenas no âmbi-

to de publicações especializadas de medici-

na dentária, é possível a publicação de ele-

mentos que identifique o doente, desde que 

obtido o consentimento do mesmo. 

Nestes termos, tomando em consideração 

o supra exposto, não obstante a facilidade 

de inserção de conteúdos nas redes sociais, 

recomenda-se que os médicos dentistas te-

nham particular cuidado no cumprimento 

das regras deontológicas supra identifica-

das, uma vez que o não respeito das mes-

mas é suscetível de constituir uma conduta 

disciplinarmente censurável, particularmen-

te culposa atendendo à recomendação que 

este órgão sentiu necessidade de emanar 

face a esta realidade. 
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Decorreu em maio o workshop do Single 

Market Forum, organizado pela Comissão 

Europeia, que reuniu as organizações das 

profissões representadas no Cartão Pro-

fissional Europeu e Mecanismo de Alerta, 

assim como as autoridades envolvidas na 

execução destes projetos. Quase 150 parti-

cipantes debateram os primeiros resultados 

das duas iniciativas, as suas vantagens e os 

desafios a curto prazo. 

Portugal esteve representado pelo presi-

dente do Conselho Nacional das Ordens 

Profissionais (CNOP) e bastonário da Ordem 

dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro 

da Silva, e pela presidente da Comissão Exe-

cutiva do CNOP e diretora do departamento 

Jurídico da OMD, Filipa Carvalho Marques. 

A sessão abriu com as intervenções da vi-

ce-diretora geral do “Mercado Interno, 

Indústria, Empreendedorismo e PME” (DG 

GROWTH), da Comissão Europeia, Irmfried 

Schwimann, sobre a mobilidade profissio-

nal e o seu contexto político; do diretor 

da unidade “Qualificações e Competências 

Profissionais”, DG GROWTH, Martin Frohn, 

Single Market Forum 2016/2017

Um ano de Cartão 
Profissional Europeu e de 
Mecanismo de Alerta

e de Andras Zsigmond, da mesma unidade, 

que apresentaram pela primeira vez os re-

sultados dos inquéritos realizados junto dos 

utilizadores dos dois programas. 

Seguiram-se os três painéis, onde foram 

abordados os sistemas implementados há 

um ano, o Cartão Profissional Europeu e o 

Mecanismo de Alerta, e nos quais participa-

ram diversos representantes europeus de 

áreas como a saúde, educação, cultura ou 

desporto. 

CARTÃO PROFISSIONAL EUROPEU
O inquérito sobre a experiência dos uti-

lizadores do sistema de Informação do 

Mercado Interno (IMI) na vertente Cartão 

Profissional Europeu, ao qual responderam 

as autoridades competentes dos 28 Estados-

-membros, entre as quais as ordens profis-

sionais portuguesas, mostra a relevância do 

projeto e que a articulação com a coordena-

ção nacional da PQD (Reconhecimento das 

Qualificações Profissionais) é fundamental. 

Daí que, em Portugal, o coordenador na-

cional da PQD integre como convidado as 

sessões do CNOP. 

Quanto ao cartão, este foi considerado 

medianamente intuitivo e user friendly. 

Foram apontados como pontos a favor a 

possibilidade de comunicação entre todos 

os intervenientes, a estrutura, o apoio dos 

coordenadores nacionais e a possibilidade 

de emitir a declaração a partir do sistema. Já 

como desvantagens estão as queixas de que 

algumas taxas são elevadas e de algumas 

autoridades, que dizem que o sistema cria 

excessivas restrições ao exercício profissional 

e solicita muitos documentos. Na prática, os 

problemas mais comuns verificados no Car-

tão Profissional Europeu são a falsificação 

de diplomas e as restrições de exercício. Isto 

porque, quando se fala em reconhecer a 

equivalência das qualificações, alguns países 

não sabem se podem confiar na informação 
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e nos documentos. Além disso, a 

morosidade na importação dos fi-

cheiros obriga frequentemente a 

abandonar o método “cartão” e 

a recomeçar os procedimentos de 

forma tradicional. “O que a OMD, 

por exemplo, já faz”, adiantou Fili-

pa Carvalho Marques.

A presidente da Comissão Execu-

tiva do CNOP interpelou este pai-

nel, alertando para o facto de, no 

âmbito das profissões previstas na 

Diretiva relativamente ao reconhe-

cimento das qualificações profis-

sionais, apenas os farmacêuticos 

utilizarem esta funcionalidade. “É 

conhecido que o Cartão Profissio-

nal Europeu não constitui um au-

têntico cartão no sentido físico de 

suporte, mas sim uma alternativa 

para os prestadores obterem uma 

declaração eletrónica de reco-

nhecimento das qualificações em 

toda a UE. Porque não abranger as 

restantes profissões, sobretudo as 

reguladas, e quais os passos, méto-

dos, custos e canais a acionar?”, questionou. 

Para a OMD, segundo Filipa Carvalho Mar-

ques, é necessário investimento e evolução 

dos procedimentos a partir das atividades 

em ensaio. E lembrou uma alternativa que, 

de momento, já funciona de modo célere, 

gratuito, desburocratizado e eletrónico, 

quando “nos referimos a reconhecer for-

mações para os associados poderem gozar 

das liberdades europeias”.

A diretora do departamento Jurídico da 

OMD concluiu ainda que “poderá questio-

nar-se a evolução das funcionalidades da 

atual cédula profissional, caso seja integra-

da com um chip de leitura, o que poderia 

vir a permitir a leitura deste reconhecimen-

to de autorização para o exercício da pro-

fissão”.

MECANISMO DE ALERTA
Os resultados do inquérito realizado no 

âmbito deste mecanismo mostram a fa-

vor fatores como os contributos para uma 

maior cooperação, segurança na mobilida-

de, proteção de dados e rapidez do alerta. 

Notou-se que cada Autoridade Competente 

utiliza o Mecanismo de Alerta de forma di-

ferente, por existirem demasia-

das normas e regimes legais para 

que os países possam interpretar 

de forma igual as medidas lança-

das nos alertas. Por outro lado, 

verificou-se existirem discrepân-

cias ao nível do acionamento 

deste sistema. “O que leva a dis-

parar um alerta deve assentar em 

causas de natureza disciplinar ou 

penal. Não meramente adminis-

trativa”, explicou Filipa Carvalho 

Marques.

Perante este cenário, a responsá-

vel enviou o contributo da OMD, 

em que ressalta que vários aspe-

tos podem ser melhorados para 

facilitar a análise das informações 

recebidas por todos os utilizado-

res do sistema IMI. “As informa-

ções contidas no Mecanismo de 

Alerta apenas devem ser acedidas 

pelas entidades competentes de 

cada profissão. Ou antes, as en-

tidades reguladoras da profissão 

de medicina dentária devem po-

der aceder apenas à informação relaciona-

da com os médicos dentistas”, sugeriu. Na 

sua opinião, “este ajuste permitiria às au-

toridades competentes um maior controlo 

e análise da informação relacionada com 

“diplomas falsos” e proibição ou restrição 

do exercício da profissão”. 

Filipa Carvalho Marques sugeriu aos pre-

sentes no painel a implementação na pla-

taforma do sistema IMI de uma ferramenta 

que filtre a informação por profissão, o que 

facilitaria o processamento dos dados rele-

vantes. Propôs ainda que, em alternativa, a 

plataforma poderia fazer esta triagem assim 

que o utilizador acedesse ao sistema, dispo-

nibilizando a informação de acordo com a 

sua área de interesse e respetiva profissão. 

“Com este aperfeiçoamento, o acesso à in-

formação seria mais imediato e a sua análise 

mais fácil e, por sua vez, evitar-se-iam confu-

sões ou má-interpretações”, esclareceu.  

O workshop insere-se num conjunto de 16 

encontros que arrancou no final de 2016 e 

termina em junho deste ano, em Malta. O 

Single Market Forum reúne um grupo de 

entidades que, juntos, procuram avaliar o 

funcionamento, os problemas e os desafios 

da política de mercado único. 

Conclusões do Single Market Forum
No workshop foram acordadas as seguintes medidas:

•  Não devem existir alertas sobre questões que não se refiram à segurança do pa-

ciente. 

•  Não se deve insistir em alertas sobre o mesmo profissional. 

•  A coordenação nacional deve ter acesso a toda a informação relativa a cada alerta 

(detetado relevante).

•  Cada utilizador deve poder renomear e transitar para outro utilizador a informação 

do alerta.

•  Nos países em que mais do que uma especialidade em cada profissão é regulamen-

tada deve ser possível indicar mais que uma (se aplicável). 

•  Ainda não foi pensado e é necessário estabelecer se as consequências de um alerta 

devem ser definidas em lei da UE ou lei do Estado-membro.

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, Filipa 
Carvalho Marques, diretora do departamento Jurídico da 
OMD, e Pedro Silva Vieira, coordenador nacional da PQD
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Comissão Europeia

Luz verde para Plano de Ação 
Europeu “Uma Só Saúde”
O novo plano contra a Resistência aos Agentes 

Antimicrobianos (RAM) foi adotado pela Co-

missão Europeia, a 29 de junho. As diretrizes 

estabelecidas no documento têm como fina-

lidade a promoção do uso moderado de anti-

bióticos. Com esta medida, pretende-se fazer 

o melhor uso possível do quadro jurídico eu-

ropeu e dos instrumentos que estejam dispo-

níveis, dentro das políticas da União Europeia. 

A RAM é encarada como uma ameaça cres-

cente. É responsável por 25.000 mortes e per-

das anuais de 1,5 biliões de euros na União 

Europeia. O projeto assenta na abordagem 

de “Uma Só Saúde” que tem em considera-

ção a resistência, tanto dos humanos, como 

dos animais a estes agentes. Por isso, paralela-

mente a UE adotou já a primeira proposta do 

plano de ação: as orientações da UE para um 

uso cauteloso de antimicrobianos na saúde 

humana. Estas devem ser seguidas por todos 

os profissionais de saúde, desde médicos, mé-

dicos dentistas a enfermeiros, farmacêuticos, 

administradores hospitalares e todos aqueles 

que lidam com agentes antimicrobianos. 

Na apresentação do plano, Vytenis An-

driukaitis, comissário para a Saúde e a Segu-

rança Alimentar, explicou que a “resistência 

antimicrobiana é uma ameaça global cres-

cente e, se não intensificarmos a nossa ação 

e nos comprometermos agora, até 2050 po-

derá causar mais mortes que o cancro. Esta 

agenda ambiciosa que hoje apresento con-

centra ações em áreas-chave com valor acres-

centado para os países da UE. Ao promover o 

uso prudente de antimicrobianos em pessoas 

e animais, consolidando a vigilância, melho-

rando a recolha de dados e aumentando a in-

vestigação, espero tornar a UE numa região 

de melhores práticas que sejam dignas de 

moldar a agenda global da RAM num mundo 

cada vez mais interligado”.

Carlos Moedas, comissário para a Investiga-

ção, Ciência e Inovação, acrescentou que “a 

resistência antimicrobiana já mata milhares e 

é um encargo considerável para a sociedade e 

para a economia. É uma ameaça que nenhum 

país pode enfrentar sozinho”. “É por isso 

que o Plano de Ação Europeu “Uma Só Saú-

de” é tão importante – isso significa melhor 

coordenação da investigação e colaboração 

entre os Estados-membros da UE, bem como 

dos setores público e privado, dentro e fora 

da Europa”. 

Para alcançar os objetivos, o documento apre-

senta mais de 75 ações enquadradas em três 

pilares, que promovem a prevenção e o con-

trolo de uma eventual infeção que possa pro-

pagar-se a nível nacional: 

1.   Tornar a UE numa região de boas práticas: 

como foi salientado na avaliação do plano 

de ação de 2011, tal exigirá melhores da-

dos, uma melhor coordenação e vigilância 

e melhores medidas de controlo. A ação 

da UE concentrar-se-á em domínios fun-

damentais e apoiará os Estados-membros 

na elaboração, execução e monitorização 

dos seus próprios planos de ação nacionais 

«Uma Só Saúde» sobre a RAM, que os Es-

tados-membros concordaram em desen-

volver na Assembleia Mundial de Saúde de 

2015;

2.   Promover a investigação, o desenvolvi-

mento e a inovação colmatando as atuais 

lacunas de conhecimentos, desenvolver 

soluções e instrumentos inovadores para 

prevenir e tratar doenças infeciosas e me-

lhorar o diagnóstico a fim de controlar a 

propagação da RAM;

3.   Intensificar os esforços da UE a nível mun-

dial para definir a agenda mundial sobre a 

RAM e os riscos conexos, num mundo cada 

vez mais interligado.

O Plano de Ação destina-se a melhorar o 

desempenho da UE na luta contra a RAM, 

através do reforço da colaboração e vigilân-

cia, da redução das lacunas de dados e do 

incremento de melhores práticas. Poderá 

aceder ao documento na íntegra, em http://

eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qi-

d=1498655669921&uri=COM:2017:339:FIN. 








