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desde sempre, sido o timbre da Ordem.
O sucesso do Governo será o de Portugal. Para tal, todos
temos que nos superar.
Não é possível a um governo, uma Ordem, uma instituição,
por mais influentes que sejam, fazer aquilo que compete
também a cada um de nós. Com esforço, superação,
entusiasmo, vontade, persistência. No País, como na vida,
como na profissão...

Prescrição electrónica

Para além da informação atempada que tem sido divulgada
pela Ordem a este respeito, não queria deixar de vos transmitir
algumas considerações adicionais. A prescrição electrónica,
ou melhor dizendo, pelo menos para já, a prescrição
informaticamente assistida, permitirá uma maior e melhor
informação e controle da prescrição dos médicos dentistas.
Particularmente no combate à fraude e ao desperdício, esta
forma de prescrever permitirá combater eficazmente o que,
como tem vindo a público recentemente, significa uma fatia
substancial do desperdício das verbas gastas pelo Estado e
pelos contribuintes neste capítulo da saúde.
Estamos aqui a falar evidentemente de fármacos sujeitos a
comparticipação por parte do Serviço Nacional de Saúde.
No que respeita a estes, é importante, mais do que nunca, ter
a noção do controle individual que desde o dia 1 de Agosto
foi implementado a todos os profissionais prescritores, no
caso, aos médicos dentistas.
O mesmo se aplicará, a partir de 1 de Setembro, aos exames
complementares de diagnóstico. Deverão, portanto, todos os
colegas estar atentos aos princípios éticos e deontológicos da
nossa Ordem a este respeito e estar plenamente detentores
da justificação e das razões das opções na prescrição
comparticipada de fármacos e meios auxiliares de
diagnóstico.

Estimados colegas,

Novo Governo

A tomada de posse de um novo governo traz consigo
ajustamentos, mudanças, novas abordagens, novos
protagonistas e decisores políticos.
A Ordem dos Médicos Dentistas está disponível, como decorre
do seu Estatuto, para uma colaboração estreita com o
Governo, particularmente com o Ministério da Saúde, na
prossecução do interesse público, de promoção da saúde, da
defesa da medicina dentária, dos doentes e dos médicos
dentistas.
Foi isto mesmo que fomos dizer ao Senhor ministro da Saúde,
Dr. Paulo Moita de Macedo, em audiência recente gentilmente
concedida à OMD. Estiveram presentes também, o secretário
de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Leal da Costa, bem como o
secretário de Estado, Dr. Manuel Teixeira. Fiz-me acompanhar
para esta importante reunião, do nosso secretário-geral e
presidente do Conselho Directivo, Paulo Melo.
São conhecidas as dificuldades socioeconómicas e
financeiras que Portugal atravessa. Esta realidade esteve
naturalmente omnipresente no contexto dos assuntos
abordados na audiência, nomeadamente no que respeita à
prescrição electrónica e ao Programa de Promoção de Saúde
Oral (cheque-dentista). Igualmente abordadas foram a
realidade do exercício da profissão em Portugal e a vertente
internacional da área, na Europa e no âmbito da FDI -
Federação Dentária Internacional.
Desejamos a todo o Governo as maiores felicidades para
levar a bom porto as tarefas árduas que todos temos pela
frente. As de trazer Portugal de volta à prosperidade, ao
crescimento. Particularmente à nova equipa do Ministério da
Saúde, a OMD apresentou o seu compromisso de cooperar e
trabalhar com lealdade e espírito positivo, como aliás tem,
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al O CHEQUE-DENTISTA É JÁ
UMA REFERÊNCIA

INTERNACIONAL PARA
PROGRAMAS DE SAÚDE
PÚBLICA, ORIENTADOS

PARA GRUPOS
ESPECIAIS

DA POPULAÇÃO.
NESTES TRÊS ANOS, FOI
CAPAZ DE SERVIR CERCA

DE 1 MILHÃO
DE PESSOAS, COM MAIS

DE 800 MIL
CHEQUES-DENTISTA
UTILIZADOS. É OBRA!

”

“



OBastonário
OrlandoMonteiro da Silva

Cheque-dentista

Desde 2008, ano em que foi implementado, o PNSO, mais
conhecido na sua vertente tratamento por cheque dentista,
tem sido um êxito absoluto.
Em três anos foi desenvolvida uma aplicação informática de
raiz, definido todo o âmbito da disponibilização do programa
no que respeita aos grupos especiais contemplados e aos
procedimentos a adoptar. E sabe-se como por vezes isso é
tão difícil em Portugal... simultaneamente, o programa foi
capaz de ir corrigindo alguns aspectos que o afectaram no
início, bem como atrasos pontuais nos pagamentos aos
médicos dentistas. A sua popularidade junto dos médicos
dentistas fala por si, com mais de 3500 colegas aderentes ao
programa.
O cheque-dentista é já uma referência internacional para
programas de saúde pública, orientados para grupos
especiais da população.
Nestes três anos, foi capaz de servir cerca de 1 milhão de
pessoas, com mais de 800 mil cheques-dentista utilizados. É
obra!
A OMD considera muito importante, e estou certo de sermos
secundados pelos médicos dentistas e pela população, a
continuidade e até reforço de algumas vertentes do
programa. Esta nossa posição foi naturalmente transmitida
ao Senhor ministro e Senhores secretários de Estado.

Publicidade enganosa e comparativa

Primeira nota importante: a publicidade a serviços de
medicina dentária é permitida em Portugal, nos termos do
disposto no nosso Código Deontológico e de Disciplina,
regulamento interno respeitante às regras da divulgação
profissional do médico dentista e ainda o disposto no Código
da Publicidade.
As regras concorrenciais europeias são assim plenamente
aplicadas pela Ordem dos Médicos Dentistas a este, como
aliás a outros, propósitos. Ainda recentemente a Troika, que
esteve em Portugal a elaborar em conjunto com o Governo
anterior o Memorando de Entendimento, questionou algumas
ordens profissionais sobre dois aspectos:
1. existência ou não de tabelas de valores mínimos e
máximos, ao que foi respondido que a OMD desde 2004 que
não apresenta tal tipo de tabela;
2. permissão ou não de publicidade de actos próprios da
profissão, ao que foi indicado que a publicidade é permitida,
na salvaguarda natural dos princípios éticos e deontológicos
e das disposições decorrentes da legislação geral sobre o
assunto.
Segunda nota: o edifício da regulação, na área da saúde, está
a ser erguido em Portugal. A Ordem regula os médicos

dentistas, a ERS tem a regulação económica do sector, o IGAS
fiscaliza alguns aspectos, as ARS idem aspas, a ASAE está
presente noutras situações, a Autoridade da Concorrência
tem algum papel nalguns aspectos pontuais, o Instituto de
Seguros seria responsável pela actividade das seguradoras...
enfim, a situação está longe de estar definida em termos de
quem regula o quê para algumas destas entidades. Muitas
vezes atropelam-se e até são contraditórias ou
sobreponentes nalguns aspectos...
A própria Ordem, mais ciente daquilo que regula ou não, tem
alguma dificuldade na supervisão de entidades colectivas,
tais como franchisings, algumas delas até com sede fora de
Portugal. Evidentemente que os médicos dentistas que aí
trabalham, sobretudo os directores clínicos quando médicos
dentistas (já que sendo médicos estomatologistas são
regulados pela Ordem dos Médicos), são responsáveis pela
actuação destas entidades a vários níveis, por exemplo na
questão da publicidade e noutras mais graves, como o plano
de tratamento ser efectuado por pessoas estranhas à
profissão. Mas o objectivo primeiro da OMD é ir onde está a
raiz da questão e não penalizar o elo mais fraco...
Nessa medida, a propósito também da publicidade, há
aspectos que são verdadeiramente intoleráveis como a
publicidade enganosa, que divulga ou insinua algo que se
verifica não ser verdade ou plenamente disponibilizado, ou a
publicidade comparativa, que utiliza expressões
comparativas, sem possibilidade de serem científica ou
objectivamente comprovadas, com alguém em particular ou
generalistas, tentando sobressair e daí obtendo vantagem
concorrencial.
E a ERS, entidade que detém a regulação económica, dentro
da qual a publicidade deste tipo se insere, já manifestou à
Ordem a sua total disponibilidade para agir severamente nos
casos detectados. Acrescem ainda eventuais sanções do
Conselho Deontológico e Disciplina (CDD) que poderão
também ser aplicadas...
Tive oportunidade de encaminhar vários destes casos, que a
Ordem detectou ou lhe fizeram chegar, para a ERS e para o
CDD.
Podem os colegas estar certos que a OMD defenderá a todo
o custo os princípios de concorrência leal entre todos os
médicos dentistas!
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LANÇAMENTO
COM O SORRISO APRENDO
A LAVAR OS DENTES
Decorreu no passado dia 1 de Julho, no El Corte Inglês,
em V. N. de Gaia, a apresentação do livro “Com o
Sorriso Aprendo a Lavar os Dentes”, da autoria dos
médicos dentistas Sandra Marina Gonçalves, José
Frias Bulhosa e Lúcio Lara Santos.
Neste segundo livro, editado pela Universidade
Fernando Pessoa e apresentado pela jornalista da SIC
Lúcia Gonçalves, o Sorriso e a sua amiga Thaia,
ensinam, ao longo de 35 páginas, como devem ser
lavados os dentes e explicam também a importância
dos dentes e da consulta regular ao médico dentista.

MEDALHAS PORTUGUESAS
JOGOS MÉDICOS MUNDIAIS
Os médicos dentistas Carlos Lenzi e Carla Lenzi
conquistaram três medalhas para Portugal nos Jogos
Médicos Mundiais, que se realizaram em Las Palmas,
Gran Canária, de 2 a 9 de Julho.
Carlos Lenzi participou nas provas de atletismo, tendo
ganho a Medalha de Ouro na Meia Maratona (35 - 45
anos) e a Medalha de Prata nos 10 Km Cross Country
(35 - 45 anos). Nas provas de natação, Carla Lenzi
conquistou a Medalha de Prata nos 200 metros estilo
(35 - 45 anos). Os Jogos Mundiais são abertos a todos
os profissionais de saúde, independentemente do nível
desportivo dos participantes.

ORDEM DA INSTRUÇÃO PÚBLICA
JOÃO MALÓ DE ABREU
CONDECORADO
PELO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
O Presidente da República condecorou, na
Sessão Solene Comemorativa do Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas, que decorreu este ano na
cidade de Castelo Branco, João
Maló de Abreu, professor catedrático da
Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Coimbra, como Grande Oficial da
Ordem de Instrução Pública pelos altos
serviços prestados à causa da educação e
do ensino.
Desde sempre ligado à Universidade de
Coimbra, primeiro como estudante e des-
portista premiado, depois como professor,
João Maló de Abreu esteve na génese da
criação do curso de medicina dentária na Fa-
culdade de Medicina desta centenária insti-
tuição.
Recorde-se que em 2007, João Maló de
Abreu foi distinguido com a Medalha de
Ouro da Ordem dos Médicos Dentistas, o
mais alto galardão atribuído a médicos
dentistas ou a outros profissionais que, pela
sua acção e mérito pessoal, tenham
contribuído relevantemente para o
desenvolvimento da medicina dentária em
Portugal, em consonância com os princípios
e ideias da OMD.

CARLOS LENZI
PARTICIPOU
NAS PROVAS
DE ATLETISMO,
TENDO GANHO
A MEDALHA DE
OURO NA MEIA
MARATONA

”

“

JOÃO MALÓ
DE ABREU,
PROFESSOR
CATEDRÁTICO
DA FACULDADE
DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE
DE COIMBRA,
COMO GRANDE
OFICIAL
DA ORDEM
DE INSTRUÇÃO
PÚBLICA

”

“

O SORRISO
E A SUA AMIGA
THAIA,
ENSINAM,
AO LONGO
DE 35 PÁGINAS,
COMO DEVEM
SER LAVADOS
OS DENTES

”

“
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vai acontecer...

CONGRESSO DA FDI
O MÉXICO ESPERA POR SI
Orlando Monteiro da Silva vai tomar posse como presidente da Federação
Dentária Internacional (FDI), durante o seu Congresso Anual em Setembro, na
Cidade do México, dois anos depois ter sido eleito pela Assembleia-Geral da
FDI, realizada em Singapura.
Em mais de 100 anos de história, é a primeira vez que um cidadão português
dirige os destinos da FDI, que conta actualmente com cerca de 200
instituições associadas de 134 países, representando mais de um milhão de
médicos dentistas de todo o mundo.
A presidência da FDI terá um impacto muito positivo na medicina dentária em
Portugal, entende Orlando Monteiro da Silva. “Vai aumentar a visibilidade da
medicina dentária realizada em Portugal e dos seus médicos dentistas.”
“Quero abrir novas perspectivas e novos desafios”, acrescentou. “Temos
profissionais muito qualificados, reconhecidos em todo o mundo, mas esse é
um segredo que muitas pessoas desconhecem”, acrescentou.
O Congresso da FDI contará com 100 palestrantes de renome internacional,
que farão apresentações de vanguarda sobre os últimos avanços em cuidados
da saúde oral. A Agência Abreu preparou dois pacotes turísticos especialmente
dirigidos a médicos dentistas. Uma das opções contempla apenas a ida ao
congresso, enquanto a outra inclui também uma semana de férias na Riviera
Maia. O México é um destino famoso por sua gastronomia, paisagens e
hospitalidade. Consulte o programa científico do Congresso e os pacotes de
viagem em www.omd.pt/eventos.

FORMAÇÃOEMCANCROORAL
A Associação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar (APMDH) vai
realizar, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), duas
acções de formação: Autoexame e prevenção do Cancro da Cavidade
Oral, curso financiado pelo QREN e certificado pela LPCC, que decorrerá
na sede da LPCC de 4 a 20 de Outubro de 2011. Cancro da Cavidade
Oral, curso certificado pela LPCC, no valor de € 35 (trinta e cinco euros)
a decorrer na sede da LPCC de 2 a 11 de Novembro. Poderá inscrever-se
através de corrreio electrónico (geral@apmdh.org) e telefone
(220930255 ou 926991931).

EM MAIS DE
100 ANOS DE
HISTÓRIA,
É A PRIMEIRA
VEZ QUE UM
CIDADÃO
PORTUGUÊS
DIRIGE OS
DESTINOS DA
FDI, QUE CONTA
ACTUALMENTE
COM CERCA
DE 200
INSTITUIÇÕES
ASSOCIADAS
DE 134 PAÍSES,
REPRESENTAND
O MAIS DE UM
MILHÃO DE
MÉDICOS
DENTISTAS DE
TODO O MUNDO

”

“

AUTOEXAME
E PREVENÇÃO
DO CANCRO
DA CAVIDADE
ORAL, CURSO
FINANCIADO
PELO QREN E
CERTIFICADO
PELA LPCC

”

“
ESTADOS UNIDOS
•Dennis McTigue, odontopediatria
•Jane Forrest, medicina dentária
baseada na evidência

•Michael Glick, terapêutica
•Peter Wöhrle, prótese fixa
e implantologia

•Syrene Miller, medicina dentária
baseada na evidência

•Cathy Jameson, gestão de clínicas
e consultórios

PAÍSES
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oXX CONGRESSO OMD
DOSCONFERENCISTAS
ESTRANGEIROS

Omaior evento da medicina dentária em Portugal está marcado para Novembro, em Lisboa.
Fique com uma perspectiva geográfica dos conferencistas estrangeiros
Consulte informação pormenorizada sobre todos os conferencistas do congresso no endereço
emwww.omd.pt/congresso

BRASIL
•Edson Araujo, dentisteria estética
•Francisco Alencar, oclusão
•Jorge Faber, ortodontia
•Roberto Caproni, marketing
e gestão em medicina dentária

•Vinícios Salgado, dentisteria
estética

ESPANHA
•Antonio Liñares, fórum ibérico (SEPA)
•Dolores Rodrigues Andujar,
fórum ibérico (SEPES)

•Elena Sánchez, fórum ibérico (SECIB)
•Enrique Merino, Endodontia
•Ernesto Toledo, implantologia
•Fernando Rodrigues Lozano,
cirurgia e patologia oral

•Juan Carlos Pérez Varela, fórum ibérico (SEDO)
•Juan Manuel Seoane Léston,
cirurgia e patologia oral

•Vicene Lozano de Luaces, infecção e esterilização

INGLATERRA
•Steve Barter, implantologia

ITÁLIA
•Lorenzo Vanini, dentisteria estética

ALEMANHA
•Frauke Müller, odontogeriatria
•Otto Zühr, implantologia

SUÉCIA
•Jan Lindhe, periodontologia

Nota: Composição sujeita a alterações.
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Obastonário informou recentemente
os membros da Ordem, através de
comunicado emitido no dia 15 de
Julho, para o conhecimento público
que a OMD teve de situações
evidentes de publicidade enganosa e
comparativa, matéria esta passível

REGRAS DE DIVULGAÇÃO DA ACTIVIDADE PROFISSIONAL

PUBLICIDADEENGANOSA
ECOMPARATIVA

Apublicidade a serviços de medicina dentária é permitida
sempre que conforme aos princípios contidos no Código
Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas

de actuação legal, prevista na lei.
Configura-se, ainda, uma moldura de
concorrência desleal que a OMD irá
combater por todos os meios ao seu
alcance na prossecução das suas
atribuições próprias de regulação da
profissão.
A OMD decidiu enviar as situações
detectadas para análise do Conselho
Deontológico e de Disciplina (CDD) e
apresentar uma exposição /queixa à
Entidade Reguladora da Saúde (ERS),
detentora da regulação económica
do sector.
Sem prejuízo das diligências legais e
disciplinares realizadas para o efeito,
alertamos os colegas para as regras
que devem adoptar no âmbito da
divulgação da sua actividade
profissional.
Estipula o artigo 25º do Código
Deontológico da OMD que na
divulgação da sua actividade o

médico dentista respeitará os
princípios da licitude, da iden-
tificabilidade e da veracidade, com
respeito pelos direitos do paciente,
tomando em consideração ainda o
disposto no regulamento interno de
divulgação profissional da OMD, sem
prejuízo das regras previstas no
Código da Publicidade.
Ora, os actos publicitários com
recurso a comparações entre
produtos similares ou à utilização de
expressões, tais como “os melhores
serviços do mercado”, “ o tratamento
mais eficaz”, “tratamento x é o
melhor”, constituem publicidade
comparativa proibida expressamente
pela lei.
Estas práticas são consideradas
concorrência desleal pela impossibi-
lidade generalizada dos responsáveis
poderem provar a exactidão das
expressões que anunciam.
Da mesma forma, a referência a título
de “especialista” constitui pu-
blicidade enganosa sempre que não
lhe corresponda uma efectiva es-
pecialidade reconhecida oficialmente
em Portugal, o que apenas é possível
no caso de cirurgia oral e de
ortodontia, desde que devidamente
inscrito no respectivo colégio da
especialidade.
Recomendamos, pois, a consulta dos
diplomas legais e regulamentares
sobre esta matéria, designadamente
o art. 25º do Código Deontológico da
OMD (ver caixa), o Regulamento
Interno nº 117/2005 de 14/06 (ver
caixa), respeitante às regras da
divulgação profissional do médico
dentista e ainda o disposto no Código
daPublicidade (http://link.omd.pt/cp
ublicidade).

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS
Artº 25º
Publicidade
1. A reputação do médico dentista deverá assentar,
essencialmente, na sua competência, integridade e
dignidade profissional.
2. Na divulgação da sua actividade, o médico dentista
respeitará os princípios da licitude, da identificabilidade e
da veracidade, com respeito pelos direitos do doente.
3. Na divulgação da sua actividade o médico dentista
respeitará as regras definidas em regulamento próprio,
elaborado pelo Conselho Deontológico e de Disciplina, sem
prejuízo do disposto no Código da Publicidade.
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Regulamento n.º 115/2007
- Regulamento interno

De acordo com o actual artigo 25.º do
Código Deontológico da Ordem dos
Médicos Dentistas cabe ao Conselho
Deontológico e de Disciplina (CDD) definir,
em regulamento próprio, as regras
aplicáveis à divulgação da actividade
profissional.

A reputação do médico dentista continua
a assentar, essencialmente, na sua
competência, integridade e dignidade
profissional, sendo certo que a informação
profissional é tida como uma
responsabilidade dos médicos dentistas
em promover a saúde oral junto ao público,
informando-o acerca da disponibilidade de
prestação de cuidados de saúde oral.
Assim, servirá como ajuda às pessoas a
um melhor entendimento dos serviços de
saúde oral disponíveis e como aceder aos
mesmos.

A informação profissional deve promover e
sustentar a confiança do público na
competência, integridade e dignidade
individual do médico dentista, assim como
o empenhamento da medicina dentária
em suprir as necessidades de saúde oral
do público, na tradição de uma profissão
com importante valor social.

Atenta a legislação aplicável à matéria da
publicidade, quer no plano nacional, quer
no plano internacional, o Conselho
Deontológico e de Disciplina da Ordem dos
Médicos Dentistas, no uso da competência
prevista no disposto artigo 25.º do Código
Deontológico da Ordem dos Médicos
Dentistas, constante do regulamento
interno n.º 2/99, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 143, de 22 de
Junho de 1999, alterado pelo regulamento
interno n.º 4/2006, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 103, de 29 de Maio

de 2006, elaborou o presente regulamento
da divulgação profissional:

Artigo 1º - Princípios gerais

1.1 - A reputação do médico dentista deve
assentar, essencialmente, na sua
competência, integridade e dignidade
profissional.

1.2 - Ao médico dentista é permitida a
divulgação da sua actividade profissional,
respeitando os princípios e as regras que
regulam a profissão e o estabelecido neste
regulamento.

1.3 - A divulgação da actividade
profissional do médico dentista deve:

a) Garantir o prestígio e a reputação da
profissão;
b) Ser fácil de identificar;
c) Ser leal e rigorosa, respeitando os
princípios da veracidade e da
objectividade, em todos os elementos
utilizados;
d) Assegurar que o público compreende
com exactidão todas as informações e
evitar qualquer informação errada,
confusa ou capaz de sugerir
interpretações que não correspondam
à verdade ou que a alterem;
e) Não criar no público qualquer con-
fusão ou interpretação errónea quanto
às suas atribuições, capacidades,
competências, integridade e reputação,
nem quanto às mesmas qualidades dos
colegas ou outros profissionais;
f) Não criar confusão no público na
utilização de títulos de especialidade e
ou académicos;
g) Respeitar todas as normas deon-
tológicas em vigor;
h) Respeitar os princípios de indepen-
dência, dignidade e honra da profissão;
i) Guardar o sigilo profissional.

REGULAMENTO DE DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL
1.4 - O médico dentista é responsável pela
divulgação da sua actividade.

Artigo 2º - Conteúdos admitidos

2.1 - Na divulgação da sua actividade, o
médico dentista pode utilizar,
nomeadamente, os seguintes conteúdos:

a) Todos os elementos que constam da
sua ficha de inscrição na Ordem dos
Médicos Dentistas (OMD);
b) O uso do título profissional e do título
de especialidade, atribuídos pela OMD;
c) O uso do título profissional do país de
origem e a indicação do país onde foi
obtido, quando aplicável;
d) Qualquer morada de exercício da
profissão, a par da que consta do
registo na OMD;
e) Cargos exercidos na OMD;
f) Títulos académicos, com obrigatória
indicação da instituição que os
concedeu;
g) A denominação, logótipo ou outro si-
nal distintivo;
h) A inclusão de fotografias ou ilustra-
ções;
i) Indicação das áreas médico-dentárias
preferencialmente exercidas;
j) Referência objectiva ao número dos
médicos dentistas a exercer em
conjunto e demais colaboradores;
k) A menção aos sistemas de seguros,
às convenções ou a qualquer sistema
de protecção na saúde;
l) O horário de atendimento ao público;
m) Idiomas utilizados;
n) Todos os elementos de comunicação
disponíveis, incluindo telefone, telefax e
correio electrónico;
o) Indicação de sítio na Internet;
p) Informações sobre alterações de
qualquer dos conteúdos admitidos;
q) Referência às regras em vigor para o
exercício da profissão.
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2.2 - Sempre que identifique as áreas
médico-dentárias preferencialmente
exercidas, a divulgação conterá,
obrigatoriamente, referência à detenção de
títulos de especialidade ou à não detenção
de tais títulos, ou indicação de que na área
em questão não existem especialidades
reconhecidas pela OMD.

2.3 - Sempre que identifique títulos
académicos, a divulgação conterá a
referência a não corresponderem a títulos
de especialidade e assegurará que aqueles
não sejam confundíveis com estes.

Artigo 3º - Conteúdos proibidos

Na divulgação da sua actividade, o médico
dentista não pode utilizar os seguintes
conteúdos:

a) Identificação directa ou indirecta de
pacientes, ou qualquer alusão às suas
características;
b) Conteúdo confuso, erróneo ou enga-
noso;
c) Conteúdo não objectivo;
d) Conteúdos de auto-engrandecimento;
e) Promessa ou indução da produção de
resultados;
f) Uso do nome, do logótipo ou de qual-
quer elemento identificador da OMD.

Artigo 4º - Suportes admitidos

4.1 - Para a divulgação da sua actividade, o
médico dentista poderá, nomeadamente,
recorrer aos seguintes meios:

a) Colocação, no exterior do escritório,
de uma placa ou tabuleta identificativa;
b) Utilização de cartões de apresen-
tação;
c) Colocação de anúncio em listas te-
lefónicas, de telefax ou análogas;
d) Publicações profissionais;
e) Promoção ou intervenção em con-
ferências e colóquios;
f) Publicação de brochuras ou de es-
critos;

g) Artigos periódicos sobre temas
médico-dentários em imprensa
especializada ou não especializada;
h) Criação de um sítio na Internet.

4.2 - É permitida a publicidade domiciliária
nos termos da legislação em vigor.

Artigo 5º - Publicação científica

5.1 - Nas publicações especializadas de
medicina dentária, pode o médico dentista
inserir o curriculum vitae académico e
profissional.

5.2 - Nas publicações especializadas de
medicina dentária, é vedado ao médico
dentista:

a) Aproveitar-se de posição hierárquica
para fazer constar o seu nome na co-
autoria de obra científica;
b) Apresentar como sua, no todo ou em
parte, obra científica de outrem, ainda
que não publicada;
c) Publicar elemento que identifique o
paciente, sem sua autorização;
d) Fazer uso, sem referência ao autor,
de dados, informações ou opiniões
colectados em partes publicadas ou
não da sua obra;
f) Falsear dados estatísticos ou deturpar
a sua interpretação.

Artigo 6º - Divulgação electrónica

6.1 - O sítio na Internet respeitará todas as
regras definidas neste regulamento e na
legislação aplicável;

6.2 - No sítio na Internet constará, obri-
gatoriamente:

a) A designação da clínica ou do con-
sultório;
b) A designação do director clínico, com
o respectivo número da cédula profis-
sional;
c) A identificação de todos os médicos
dentistas envolvidos, com os res-

pectivos números das cédulas
profissionais.

6.3 - No sítio da Internet poderá existir uma
ligação ao sítio da OMD.

Artigo 7º - Exercício em conjunto

O disposto nos números anteriores é
igualmente aplicável ao exercício em
conjunto da medicina dentária, seja na
forma de associação, de sociedade ou
qualquer outra, sendo primeiro
responsável, em caso de dúvida, o director
clínico.

14 deMaio de 2007.
O Bastonário, OrlandoMonteiro da Silva
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OMD, ERS E SEF COMBATEM EXERCÍCIO ILEGAL

OPERAÇÃOCONJUNTA
AGRUPODECLÍNICAS

AOrdem dos Médicos Dentistas (OMD) tem vindo a estabelecer parcerias institucionais
com reguladores na área da saúde no sentido da detecção, responsabilização e acção legal
contra vários procedimentos que afectam um princípio crucial para a OMD: o exercício
profissional da medicina dentária por profissionais devidamente habilitados para tal
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OGIEI - Gabinete de Intervenção ao Exercício Ilegal da OMD
funciona como uma plataforma de coordenação, que
assegura a intervenção de um conjunto de entidades com
atribuições na área do exercício ilegal, para todas as
diligências da OMD relacionadas com denúncias por
iniciativa da própria OMD, participações judiciais,
vistorias/inspecções, apoio a encerramentos compulsivos
e suspensão de actividades ilegais, buscas a consultórios
por ordem do tribunal e participação em equipas
multidisciplinares do IGAS.

radiológico;
• Falta de habilitações para o
exercício da profissão, bem como
falta de inscrição na respectiva
ordem profissional ou na ACSS;
• Detecção de medicamentos e
materiais dentários fora de prazo,
tendo-se apreendido os mesmos;
• Detecção de originais de folhas
do Livro de Reclamações, não
enviadas para a ERS;
• Identificação de 56 cidadãos
estrangeiros por parte do SEF,
tendo sido detectados quatro em
situação irregular em três das
clínicas fiscalizadas, também sem
habilitações para o exercício da
profissão. Os cidadãos em causa
foram notificados para abandono
do território nacional. O SEF vai
ainda apurar a existência de
indícios de auxílio à imigração
ilegal.
• Inexistência de director clínico,
na maioria dos estabelecimentos;
• Deficiências graves na cadeia
de esterilização;
• Reutilização de material
cirúrgico de uso único;
• Detecção de instrumentos
dentários em mau estado de
conservação;
• Inexistência de material de
suporte básico de vida;
• Detecção de deficiências de
higiene de instalações, aces-
sibilidade a pessoas com
mobilidade condicionada e outras
deficiências de construção.

Com o objectivo da defesa dos
interesses dos utentes, e com base
nos factos, a OMD, a ERS e o SEF irão
analisar a informação reunida, a fim
de desencadear os competentes
processos nas suas áreas
específicas de actuação.
A OMD será inflexível a este
propósito. A perspectiva da Ordem e
de todos os médicos dentistas
deverá ser sempre baseada na
excelência e na qualidade.
Atende-se que a OMD tem estado
particularmente activa não só na

questão do exercício ilegal, através
do seu Gabinete de Intervenção ao
Exercício Ilegal (GIEI), como no que
respeita à publicidade enganosa e
comparativa, prescrição electrónica
e actividades de determinadas
seguradoras e convenções.
Não podemos deixar de prestar um
agradecimento especial a todos os
colegas que integram o GIEI e
fizeram parte as equipas envolvidas
nesta operação.

Em comunicado emitido a 28 de
Julho, a Entidade Reguladora da
Saúde (ERS) informa que levou a
cabo, conjuntamente com a OMD e
o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), “uma acção de
fiscalização aos nove estabele-
cimentos prestadores de cuidados
de saúde explorados pela entidade
Clínicas Dental Group – Dr. Adriano
Castro – Three Bees, Lda., na área de
Lisboa”.
Esta operação teve por base a
inobservância dos requisitos legais e
regulamentares inerentes ao
funcionamento dos estabele-
cimentos prestadores de cuidados
de saúde, na área da medicina
dentária.
Importa referir que a actividade deste
tipo de estabelecimentos socorre-se
frequentemente, para publicitação
dos seus “serviços”, de preços
gratuitos, low-cost e outro tipo de
abordagens indignas para a
profissão. Constata-se pelo exemplo
que a saúde pública é colocada em
risco enganando-se o doente e o
consumidor.
Em fiscalizações anteriores, foram
detectados fortes indícios de aí se
encontrarem profissionais não
habilitados no exercício de funções e
em situação ilegal de permanência
em Portugal. Nenhum destes
estabelecimentos possui licença de
funcionamento, nem se encontra
registado na ERS. A ERS recebeu
também 267 reclamações contra o
prestador. Na sequência destas
fiscalizações e das reclamações
referidas, foram instaurados 16
processos de contra-ordenação,
fundamentados na prática de 111
infracções de diversa índole.
Nas acções de fiscalização
desenvolvidas agora aos nove
estabelecimentos, foram recolhidos
os seguintes elementos factuais:

• Falta de registo na ERS;
• Ausência de licenciamento dos
estabelecimentos;
• Inexistência de licenciamento

IMPORTA
REFERIR QUE
A ACTIVIDADE
DESTE TIPO
SOCORRE-SE
FREQUENTEMENTE
PARA
PUBLICITAÇÃO
DOS SEUS
“SERVIÇOS”,
DE PREÇOS
GRATUITOS,
LOW-COST E
OUTRO TIPO DE
ABORDAGENS
INDIGNAS PARA
A PROFISSÃO

”

“
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Os tratamentos de medicina
dentária são frequentemente
abrangidos numa lógica de fixação
de honorários, que escapa à livre
determinação dos prestadores
convencionados, sendo praticados
os valores fixados de acordo com
tabelas próprias elaboradas unila-
teralmente pelas seguradoras.
Ultimamente, corre termos na
Autoridade da Concorrência um
processo de inquérito contra
terceiros, cuja intenção é a de apurar
se estarão, neste âmbito, a ser
realizadas práticas restritivas da
concorrência e, como tal, proibidas
pelas actuais leis de mercado.
O actual sistema económico, que
abrange a medicina dentária
enquanto profissão liberal, conta
hoje com leis de mercado que visam
a defesa da livre concorrência entre
agentes económicos. Ora, os
possíveis cartéis de preços,
encarados como acordos ou

decisões entre empresas, ─ “que
tenham por objecto ou como efeito
impedir, falsear ou restringir de forma
sensível a concorrência e que se
traduzam numa fixação, de forma
directa ou indirecta do preços de
compra ou de venda” - serão em tal
caso práticas censuráveis.
Nesta linha de actuação, os ofícios
da OMD procuraram clarificar junto
do regulador da concorrência, quer a
licitude da postura das seguradoras
no ramo saúde, quer ainda a
intenção subjacente das recentes
notificações dirigidas a médicos
dentistas pela Autoridade, solicitando
um conjunto de informações
relevantes no âmbito da oferta de
seguros.
Em resposta às questões colocadas
pela Ordem, a AdC clarificou, dentro
do permitido pelos limites legais do
inquérito, que se encontra
actualmente a investigar o mercado
das seguradoras no sector da saúde,

INQUÉRITO SOBRE PRÁTICAS COMERCIAIS DAS SEGURADORAS

AUTORIDADEDACONCORRÊNCIA
INVESTIGASEGURADORAS

AOMD questionou recentemente a Autoridade da Concorrência (AdC), dirigindo ao presidente
daquela entidade duas exposições distintas sobre aspectos das práticas comerciais realizadas
pelas gestoras dos seguros de saúde, tal como se encontram designados

de molde a apurar eventuais actos
ilícitos no sector da concorrência.
Designadamente, a prática de
concertação de preços atribuídos
aos actos médicos abrangidos pelas
referidas tabelas de seguros.
Novamente, a OMD vira a sua
atenção para os contratos tipo que
estão presentes nas relações desta
natureza, pese embora a relação
pessoal e individual que por sua via é
estabelecida.
Iniciativas destas são certamente
merecedoras de colaboração
institucional, de maneira a que os
grandes grupos de seguros possam
finalmente ver as suas práticas
comerciais conformadas a aspectos
essenciais de legalidade, de
qualidade e sobretudo de justiça, nos
valores de honorários que são
fixados e praticados de modo
totalmente alheio à vontade dos
profissionais de saúde conven-
cionados.
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A Ordem dos Médicos Dentistas e a
Secretaria Regional dos Assuntos
Sociais vão aprofundar a colaboração
entre as duas entidades para
acompanhamento dos aspectos
ligados à saúde oral na região, como
a convenção regional, o programa de
saúde oral regional e a prescrição
electrónica, como ficou acordado na
audiência que decorreu no passado
mês de Maio.
A delegação da OMD, composta pelo
bastonário da OMD, Orlando

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO CONJUNTA

AUDIÊNCIACOMSECRETÁRIOREGIONAL
DOSASSUNTOSSOCIAISDAMADEIRA

Da esquerda para a direita, Luís Filipe Correia, vogal do Conselho Deontológico e de Disciplina, Alexandra Abreu, do Centro de
Formação da OMD, Gil Fernandes Alves, representante da Região Autónoma da Madeira no Conselho Directivo, Francisco Jar-
dim Ramos, secretário regional dos Assuntos Sociais da Madeira, e Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD

Monteiro da Silva, o representante da
Região Autónoma da Madeira no
Conselho Directivo, Gil Fernandes
Alves, o vogal do Conselho Deon-
tológico e de Disciplina, Luís Filipe
Correia, a membro do Centro de
Formação Contínua, Alexandra Abreu,
manifestou a «total disponibilidade
para poder apoiar naquilo que a
Secretaria entendesse necessário em
termos de colaboração».
De acordo com Gil Fernandes Alves,
das mudanças a serem feitas no

programa regional de saúde oral, o
Secretário Regional Francisco Jardim
Ramos pretende a abrangência de
uma área de diagnóstico, «con-
cretamente do cancro oral».
Já segundo o bastonário Orlando da
Silva, da reunião com Jardim Ramos
«saiu sobretudo uma vontade mútua
de aprofundar uma colaboração que
tem sido exemplar ao longo destas
últimas décadas entre a Ordem dos
Médicos Dentistas e o Governo
Regional», sublinhou.
Para além do trabalho directamente
relacionado com a OMD, Orlando
Monteiro da Silva deu a conhecer ao
governante regional o Conselho
Nacional das Ordens Profissionais
(CNOP) e a Federação Dentária
Internacional (FDI), duas instituições
às quais preside.
À noite, os dirigentes da OMD
encontraram-se com os médicos
dentistas que exercem na Madeira,
na delegação da OMD. Foi discutida
a formação contínua 2011 e 2012, a
prescrição electrónica, tabela de
nomenclatura e outros assuntos do
interesse dos associados (ver artigo
pág. 20).

Uma delegação da OMD composta
pelo bastonário, Orlando Monteiro da
Silva, e pelo secretário-geral, Paulo
Ribeiro de Melo, reuniu a 11 de Julho
com o novo ministro da Saúde, Paulo
Moita de Macedo, com o secretário
de Estado Adjunto e da Saúde,
Fernando Leal da Costa, e com o

secretário de Estado da Saúde,
Manuel Teixeira.
Em cima da mesa estiveram vários
assuntos relacionados com “a visão
da medicina dentária e saúde em
Portugal nos próximos tempos”,
resumiu o bastonário.

NOVA EQUIPA

OMDREUNIUCOMMINISTÉRIODASAÚDE

Da esquerda para a direita: Paulo Ribeiro de Melo, secretário-geral da OMD, Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD,
secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Leal da Costa, ministro da Saúde, Paulo Moita de Macedo e secretário de Estado da Saúde, Manuel Teixeira
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1 • ÁREA EDITORIAL
Editorial CC
Pedro Leitão

2011 não tem sido um bom ano! A
actividade económica continuou a
abrandar, há mais desemprego, as
pessoas andam desanimadas e
inseguras e… os consultórios estão mais
vazios! Esta é a dura realidade dos dias
que passam.
Estes editoriais, aparentemente, não se
deviam debruçar sobre
aspectos político-profis-
sionais. Mas talvez não
seja assim: se há menos
trabalho clínico, sobra
mais tempo para outras
actividades. Ler mais um
ou dois artigos que talvez
ficassem de lado, rever
com mais calma o
processo de um caso que
por alguma razão se
tornou especial, escrever
um artigo!
Depois da tempestade
vem a bonança. Isto não é
optimismo ingénuo, mas
pragmatismo realista. A
história demonstra-o continuamente. Se
usarmos uma escala de tempo razoável
que dilua os episódios extremos,
verificamos facilmente que a qualidade
de vida tem vindo sempre a melhorar. A
procura de cuidados de saúde oral,
usando o mesmo raciocínio, tenderá a

aumentar até atingir um ponto de
equilíbrio quando envolver a “totalidade”
da população. Em Portugal ainda
estamos bastante longe desse equilíbrio,
por isso o crescimento é inevitável!
Repito, inevitável!
E o número de licenciados que continua
a aumentar desproporcionadamente.

Como é que isso se
enquadra nesta visão
optimista do futuro? Não
tenho certezas,masprevejo
que as “condições de
mercado” conduzam a
menor apetência pelo
curso demedicina dentária.
O número de alunos
tenderá a diminuir. As
universidades terão que se
adaptar – provavelmente
alguns cursos vão
desaparecer.
Acredito profundamente no
que escrevi neste editorial.
Sugiro que aproveitemos
estes temposmais “calmos”

para evoluir nos nossos conhecimentos
profissionais, tornando-nos médicos
dentistas mais competentes, com bases
científicas mais sólidas e actualizadas.
Estes são pois momentos de investimento
intelectual.

Boa leitura,
Pedro Leitão

2 • MEDICINA ORAL
Vírus do Papiloma Humano
(HPV) e oncogénese oral
Luís Filipe Amante
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Depois
da tempestade
vem a bonança.

Isto não é
optimismo

ingénuo, mas
pragmatismo
realista.
A história

demonstra-o
continuamente.
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Introdução

Estima-se que as infecções virais contribuam para
15 a 20% de todos os cancros humanos. (1)

Enquanto parasitas intracelulares exclusivos, os
vírus codificam proteínas que reprogramam as
sinalizações celulares da célula hospedeira
responsáveis pelo controlo da proliferação,
diferenciação, apoptose, integridade genética e
reconhecimentopor parte do sistema imunológico. 1
O vírus do papiloma humano (HPV) constitui uma
família de pequenos vírus de ADN circular de
cadeia dupla que infectam as células epiteliais de
pele e mucosas. 1 Actualmente encontram-se
identificados e descritos mais de 100 subtipos de
HPV sendo que 24 destes estão comprovadamente
relacionados com a cavidade oral. 2-4 Vários
estudos concluíram que o HPV constitui o factor
etiológico de patologias tais como a verruga
comum, determinados condilomas e papilomas
orais, para além da hiperplasia epitelial focal. A
associação entre o HPV e fibromas, líquens planos,
leucoplasias, eritroplasias e até carcinomas está
igualmente extensamente difundida 5. Actualmente
tem aumentado o consenso de que o HPV pode
estar implicados em determinadas lesões orais
pré-malignas e malignas. 5 Contudo diversos
estudos atestam que a presença do HPV no
epitélio oral da mucosa oral é normal pelo que
subsiste ainda uma névoa de dúvida em relação
ao seu hipotético papel no processo de
oncogénese - se agente etiológico principal,
coadjuvante ou apenas um ocasional habitante do
epitélio de revestimento da mucosa oral 7.
O papel do HPV na etiologia do cancro do colo do
útero, bem como em outros tipos de neoplasias
ano-genitais, está presentemente firmemente
estabelecido.1 A infecção por HPV tem sido
igualmente sugerida como potencial factor de risco
para algumas formas de cancro oral. Diversos
estudos detectaram ADN de HPV numa proporção
substancial de tumoresmalignos da cavidade oral. 5
Mais recentemente, alguns estudos identificaram
tiposdistintosdeneoplasiasdacavidadeoral ligadas
à infecção por HPV, predominantemente na zona
orofaríngea, especialmente ao nível das amígdalas

MEDICINA ORAL

Vírus do Papiloma Humano (HPV) e oncogénese oral

AUTOR
LLuuííss FFiilliippee AAmmaannttee - Médico dentista
Licenciado em medicina dentária pelo ISCS-N
Prática generalista e implantológica em Londres, Reino Unido

RESUMO
O vírus do papiloma humano (HPV) constitui uma família de pequenos vírus
de ADN circular de cadeia dupla que infectam as células epiteliais da pele
e mucosas podendo ser transmitido por via sexual. Considerado como
agente etiológico inequívoco do cancro cervical, actualmente tem
aumentado o consenso de que o HPV pode estar relacionado com
determinadas lesões orais pré-malignas e malignas. Os estudos do
envolvimento do HPV no início e progressão da oncogénese oral têm gerado
resultados com alguma discrepância, facto atribuído provavelmente à
variação da sensibilidade dos métodos utilizados e às vicissitudes dos
factores epidemiológicos dos grupos de pacientes examinados. No entanto
os resultados apontam que a relação directa entre infecção por HPV e
determinadas neoplasias orais constitui uma forte possibilidade. Contudo
são necessários dados e pesquisas adicionais que fundamentem a teoria
de forma inequívoca para que se possa encarar a prevenção de infecção
oral por HPV enquanto uma potencial forma de prevenção primária contra
o cancro oral.

ABSTRACT
The Human Papillomavirus (HPV) is a family of small double strained circular
DNA virus that infects epithelial skin and mucosal cells and can be
transmitted sexually. The HPV is widely considered to be the etiological agent
for cervical cancer and many studies suggest that it could be linked to
malignant and pre-malignant oral pathologies. Several researchers have
tried to assess the role of the HPV in the start and progression of oral
carcinogenesis but the results have been divergent possibly because of the
different methods used and the particularities of the epidemiological factors
of the study groups in case. Nevertheless the results point out that oral HPV
infection and some forms of oral cancer could be linked. Despite this, further
studies and researches should be necessary in order to produce indubitable
results before we can consider preventing against oral HPV infection as a
mean of primary prevention against oral cancer.  

Palavras-chave: Vírus do Papiloma Humano (HPV), oncogénese oral,
tumores HPV+

Materiais e métodos: Foi realizada uma pesquisa online e em publicações
cientificas internacionais utilizando as palavras-chave supracitadas, sendo
admitidos artigos com relevância publicados nos últimos 15 anos.
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palatinas e base da língua 5-10.
Os estudos do envolvimento do HPV no início e progressão da
oncogénese oral têm gerado resultados com alguma
discrepância, facto atribuído provavelmente à variação da
sensibilidade dos métodos utilizados e às vicissitudes dos factores
epidemiológicos dos grupos de pacientes examinados. No entanto
os resultados apontam que a relação directa entre infecção por
HPV e determinadas neoplasias orais constitui uma forte
possibilidade. 5

Desenvolvimento

O HPV foi primeiramente identificado em 1949 e, na actualidade,
encontram-se descritos mais de 100 subtipos 10. Os HPV podem
dividir-se de acordo com a localização anatómica da infecção e/ou
análise filogenética em mucosos e cutâneos 22, ou ainda, de
acordo com o seu potencial oncogénico em “baixo risco” ou “alto
risco”.3 São conhecidos aproximadamente 15 subtipos
considerados de alto risco, no entanto, apenas os subtipos 16,
18, 31, 33 e 35 foram identificados em cancros orais e da cabeça
e pescoço.10 De acordo com o potencial de risco de
desenvolvimento de neoplasias malignas em humanos, a Agência
Internacional para a Pesquisa do Cancro, em 1997, classificou os
HPVs 16 e 18 como “carcinogénicos em humanos” (grupo 1), os
HPVs 31 e 33 como “provavelmente carcinogénicos em humanos”
(grupo 2A), e alguns dos tipos remanescentes de HPV como,
“possivelmente carcinogénicos em humanos” (grupo 2B) 11,12. Na

actualidade, existem diversos estudos publicados acerca da
prevalência do HPV no cancro oral tendo-se registado resultados
variando de 0% a 100%. Esta variabilidade poderá residir nas
discrepâncias no tamanho da amostra, população estudada e
sensibilidade das técnicas empregues. Entretanto, em lesões
genitais, como condilomas, neoplasias intraepiteliais e
carcinomas cervicais, o HPV é reconhecido actualmente como
agente causal inequívoco 13.
A infecção por HPV é iniciada quando uma partícula viral penetra
nas células basais e células indiferenciadas e em divisão do
epitélio. Estudos concluíram que no cancro cervical as
oncoproteínas E6 e E7 aparentam ser responsáveis pelo fenótipo
maligno, principalmente através da inactivação das proteínas
supressoras de tumores p53 e pRB da célula hospedeira. 14

Papel do HPV na oncogénese oral

As neoplasias da cavidade oral e orofarínge encontram-se
evidentemente associadas a hábitos tabágicos e à ingestão
excessiva de bebidas alcoólicas. Os carcinomas orais e
orofaríngeos constituem cerca de 3 a 5 % das oncoplasias
malignas em toda a Europa, contudo, em determinadas partes do
sudeste asiático e da Índia os valores chegam até 40 a 50%. 10 No
ano 2000 este tipo de carcinoma afirmou-se como a 11ª
localização oncológica mais frequente a nível mundial para além
de se afirmar como o 12º mais mortal. 15
As lesões orais mais frequentemente associadas ao HPV são
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geralmente a papilomatose oral (associada aos subtipos 6 e 11),
hiperplasia epitelial focal (subtipos 13 e 32) e eritroplasias
(subtipo 16) 16 Existem diversos registos na literatura de pesquisas
para determinar a incidência de HPV em carcinomas orais.
Utilizando técnicas de detecção de anticorpos, estudos
concluíram que da sua amostra de 253 pacientes, 25% dos
carcinomas registavam presença de HPV (HPV +) e que dentro
destes 90% apresentavam presença do subtipo 16, para além de
haver uma prevalência da sua localização na zona orofaríngea
(57%). 16 Outro estudo internacional com registos de 9 diferentes
países e com uma amostra de 1670 pacientes (1415 com
neoplasias orais e 255 com neoplasias orofaríngeas) e um grupo
de controlo de 1732 pacientes, afirma que o HPV aparenta
desempenhar um papel etiológico em diversos carcinomas orais
e orofaríngeos realçando igualmente a prevalência da presença
do subtipo 16. (2) Os resultados da literatura apontam que o HPV
16 é o subtipo mais comum em neoplasias orofaríngeas HPV +,
registando prevalências de 90 a 95%. 5,10 Os dados publicados
sugerem também que a localização mais frequente do HPV 16 é
ao nível da orofaringe, sobretudo ao nível das amígdalas palatinas
e base da língua
Apesar de um extenso número de publicações sugerirem a
associação entre infecção por HPV e oncogénese oral, existe
contudo alguma discrepância entre os resultados obtidos, com
valores de prevalência das neoplasias malignas HPV+ que variam
entre 0 a 100% dos tumores estudados. 16  Surpreendentemente
os valores obtidos apontam para que a incidência de neoplasias
HPV+ aparenta ser independente da influência de factores como
os hábitos tabágicos e o consumo de bebidas alcoólicas. 

Discussão

Apesar de comprovadamente reconhecido como agente etiológico
inequívoco no carcinoma cervical, a discrepância nos resultados
registados na literatura não permite definir com precisão o exacto
papel que o HPV desempenha na oncogénese oral. A
discrepância observada é atribuída, principalmente, à variação
da sensibilidade dos métodos utilizados e a factores
epidemiológicos das amostras de pacientes em causa. A
literatura regista uma grande variação na incidência de HPV
detectada na mucosa oral normal de indivíduos saudáveis,
apresentando valores desde 0% a 100% de acordo com os vários
métodos utilizados e com as limitações decorrentes da amostra
dos diversos estudos. Muitos deles realçam que a possibilidade
da infecção por HPV da mucosa oral normal ser uma ocorrência
comum pode levar a que a determinação do processo patogénico
do vírus na oncogése oral seja algo indefinida e limitada. 17,18
Outro aspecto que levanta alguma controvérsia prende-se com
uma ausência de informação nos diferentes estudos publicados
acerca do cariz das infecções HPV estudadas, se de cariz
temporário ou persistente.
Os dados actuais apontam para que os tumores HPV + e HPV –
constituam duas patologias distintas. Os tumores HPV + são

pouco diferenciados, não queratinizados, de aparência basalóide e
com menor número de mutações cromossómicas que os HPV -. 12  Os
resultados sugerem que os carcinomas orais HPV + não
aparentam apresentar associação com os tradicionais factores
de risco tais como hábitos tabágicos e consumo excessivo de
álcool. 12 Assim, os tumores HPV + aparentam ser mais
prevalentes em populações não-fumadoras, com baixo consumo
de bebidas alcoólicas e apresentam um prognóstico mais
favorável que os tumores HPV - independentemente de variáveis
como idade, sexo, estágio, comprometimento nodal,
diferenciação tumoral e estratégia de tratamento escolhida. 10
Estes dados levantam importantes questões clínicas que deverão
ser rigorosamente averiguadas: poderão os tumores HPV + ser
mais sensíveis a quimioterapia e radioterapia devendo assim ser
tratados de forma menos agressiva que os HPV - ? 8 

Formas de contágio 

Diversos estudos epidemiológicos em carcinomas cervicais
comprovaram que a transmissão de HPV é efectivada através de
contacto sexual 19 e na actualidade acredita-se que também os
carcinomas orais HPV+ poderão ter relação com esta forma de
contágio. O HPV manifesta um amplo tropismo por epitélio de
mucosa, podendo ser adquirido por transmissão sexual 10,19.
Muitos estudos sugerem que a maioria das infecções por HPV é
resultante de uma auto-inoculação de um sítio genital ou oral
próprio para o outro. 1 Um eventual trauma aquando de uma
relação sexual oral ou convencional poderá potencialmente
permitir a entrada do vírus na camada basal do epitélio
multiplicando-se no núcleo das células infectadas. Porém os
estudos disponíveis aparentam afirmar que a manifestação
patológica associada ao HPV é confinada aos sítios onde a
infecção foi iniciada não se difundido à distância 10.
Existem também evidências que o vírus poderá também ser
transmitido ainda precocemente, durante o nascimento, do tracto
genital da mãe para a cavidade oral da criança 19. No entanto,
são raros os casos de infecção oral por HPV em recém-nascidos
de progenitoras infectadas pelo vírus assim como em indivíduos em
idade pré-sexual. Existe contudo um evidente avolumar do registo
de infecções por HPV após o início da actividade sexual. 19 Diversos
estudos afirmam que o risco de contrair carcinomas orais HPV +
aparenta encontrar-se relacionado com a actividade sexual,
tendo um registo de incidência maior com o aumento de
parceiros sexuais (vaginais e orais), em pacientes com início mais
precoce da actividade sexual, assim como em pacientes com
histórias de verrugas genitais 10. Os dados recolhidos apontam
assim que a infecção por HPV é sexualmente adquirida. O
contacto oro-genital tem sido firmemente associado ao cancro
orofaríngeo, contudo, muitos autores afirmam que não se pode
excluir por completo a transmissão através de contacto oral
directo bem como outros meios. 20
Por fim, outros estudos concluíram que o risco de desenvolver
carcinomas orais HPV+ parece igualmente estar relacionado com
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para que se possam verdadeiramente considerar futuros
programas de prevenção contra esta patologia, incluindo
vacinação para prevenir infecções orais HPV e rastreios para as
detectar. 
Na actualidade encontram-se documentados e descritos
numerosos tipos de HPV sendo que os comummente referidos
como mais patogénicos e de potencial cancerígeno mais elevado
são o HPV 16 e o HPV 18, ambos vírus de propagação
essencialmente sexual. Contudo apesar de haver consenso
relativamente à propagação do HPV através de contacto sexual
convencional e oral regista-se ainda uma notória falta de
informação relativamente às vias de transferência implícitas à
infecção. Ainda assim, a prevenção com meios adequados de
contracepção e protecção durante a actividade sexual aparenta
ser de importância inequívoca. 
De forma a prevenir o cancro oral, é essencial que o médico
dentista oriente, discuta e incentive os pacientes relativamente
à cessação tabágica, o consumo moderado de bebidas
alcoólicas, alimentação saudável e a manutenção de uma
higiene oral satisfatória. Para além disto deverá igualmente
procurar alertar os pacientes acerca dos problemas relacionados
com a exposição solar, devendo ser rigoroso e sistemático no
diagnóstico, encaminhamento e tratamento de lesões pré-
malignas, devendo igualmente incentivar o auto-exame regular
(Kujan et al. 2006). 22 No entanto, o prognóstico das oncologias

o consumo de marijuana mas não com os índices de higiene oral,
sendo mais prevalente em pacientes com anemia de Fanconi e
HIV +. 10

Prevenção primária

A prevenção primária no combate ao cancro afirma-se na
actualidade como uma grande prioridade e tem centrado extensa
investigação. 20 A detecção de sinais orais de infecções por HPV
é relativamente simples, nomeadamente através de simples
bochechos orais. No entanto, “a detecção de evidências que
comprovem que o ADN viral se integrou ao nível das células
basais, ou de outras mudanças submucosas pré-malignas é algo
bem mais complicado” afirma Maura Gillison, uma das mais
activas investigadoras desta matéria, num artigo do New England
Journal of Medicin 9.
A possibilidade da realização generalizada de rastreios na busca
de sinais de pré-malignidade em infecções por HPV exige uma
clarificação prévia dos hipotéticos mecanismos patogénicos do
HPV na oncogénese oral. 8, 21 Existe um consenso crescente que
as actuais vacinas contra o HPV idealizadas para a prevenção do
cancro cervical poderão potencialmente ser ajustadas de forma
a prevenir o aparecimento de carcinomas orais HPV +.8 No
entanto, serão necessários dados epidemiológicos sólidos que
suportem a relação causal entre infecção por HPV e cancro oral
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orais, quando detectadas nos seus estágios mais tardios, é
geralmente baixo e nos últimos anos foram apenas registadas
melhorias modestas nos índices de sobrevivência deste tipo de
pacientes. 15 Para além disto as actuais abordagens
frequentemente deixam o paciente com sequelas vitalícias tais
como dificuldades de deglutição e fonética, xerostomia, varizes
esofágicas, parestesias e osteoradionecrose. A detecção precoce
de marcadores específicos que identifiquem potenciais
oncologias orais é de cariz urgente, já que permitiria optimizar os
tratamentos e reduzir as sequelas dos pacientes.15

Conclusão

As medidas legislativas e sanitárias impostas contra o tabagismo
e consumo excessivo de bebidas alcoólicas ajudarão de certo a
reduzir a morbilidade decorrente de carcinomas malignos orais,
no entanto, seria desejável que houvesse um controlo adicional
de outros potenciais factores de risco, tais como a hipotética
exposição ao HPV. Seriam necessários métodos de detecção
eficazes e medidas preventivas adequadas para que se pudesse
estabelecer um programa sólido de combate ao vírus.
Actualmente existe um programa de vacinação contra o HPV para
a prevenção do cancro cervical e é legítimo ponderar que, se a
relação entre a infecção por HPV e o cancro oral for
inequivocamente comprovada, a vacinação para determinados
subtipos do vírus poderia ter um impacto na morbilidade
associado a esta patologia. Contudo, apesar das inúmeras
evidências publicadas que confirmam o papel do HPV na
oncogénese oral, são necessários dados e pesquisas adicionais
que suportem a teoria de forma inequívoca para que se possa
passar à acção.
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1 – Introdução e objectivos

Ao contrário do que se poderia supor, não abundam
as revisões genéricas com considerações
consentâneas entre si sobre a perigosidade dos
amálgamas usados em Medicina Dentária, se bem
que existe alguma unanimidade acerca da
perigosidade e toxicidade do mercúrio quando não
manipulado de forma correcta na prática da
medicina dentária.  1
Ao longo da História os seres humanos têm usado o
mercúrio para uma série de propósitos medicinais e
religiosos. Desde 1800 que estes usos se
expandiram, passando a incluir os amálgamas
dentários, interruptores eléctricos, lâmpadas,
barómetros termómetros, medicamentos, espelhos,
detonadores, corantes, baterias, tintas e outros. Esta
aplicação industrial do mercúrio potencia o risco de
exposição ocupacional e acidental. Hoje em dia a
exposição da população em geral surge a partir de
três fontes distintas: o consumo de peixe
contaminado, as amálgamas dentárias e algumas
vacinas.2 37  38 Para além do seu uso benéfico, em
termos sanitários a exposição directa dos seres
humanos e outros animais é potencialmente
nefasta. 
Dada a preocupação crescente acerca da toxicidade
persistente e bioacumulativa do mercúrio, o seu uso
industrial decresceu consideravelmente nos EUA e
noutros lugares do mundo nas últimas duas
décadas. 3,4 
Apesar do uso de amálgamas dentários  ter
decrescido, a indústria dentária continua a ser uma
“consumidora” de mercúrio tanto pela remoção de
amálgamas na substituição por materiais mais
estéticos como na sua colocação; encontrando-se
presentemente sob o escrutínio de legislação
reguladora sobre o conteúdo de mercúrio na água
proveniente da actividade dentária em países como
os EUA.2  5  6  7  17  21 41  
São vários os trabalhos que se debruçam sobre a
potencial risco no uso dos amálgamas dentários
sendo o mercúrio um metal pesado constituinte da
liga.1 5 13 17 18 19 20 26 31 33 
Ele  é um elemento reagente com outros

materiais dentários

Técnica de Microscopia Electrónica de Varrimento
Acoplada à Microanálise por Raio X
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RESUMO
Os amálgamas dentários são utilizados em medicina dentária como
material restaurador de cavidades após remoção da cárie pelo médico
dentista. Apesar da grande contestação na sua utilização ao longo dos anos
dada a presença de mercúrio na composição das suas ligas metálicas,
continua a ser um dos materiais com melhor desempenho clínico na
restauração dentária. Este trabalho teve como objectivo a aplicação de uma
técnica de microscopia electrónica de varrimento acoplada à microanálise
por raio X (SEM-XRM) a amostras de diferentes amálgamas dentários, para
verificação dos seus constituintes e estudo da sua estrutura. 
Da análise deste material foi possível obter resultados qualitativos e semi-
quantitativos em termos da identificação dos seus constituintes
principalmente o mercúrio (Hg) demonstrando estar presente numa
concentração de pelo menos 0,1-0,2% em massa; assim como a visão
topográfica da sua superfície permitindo demonstrar a aplicabilidade da
técnica ao serem atingidos os objectivos propostos. 

ABSTRACT
Dental amalgams are used in dental medicine as a restorative material after
removal of caries. Although the great plea about its use throughout the years,
due to the presence of mercury in the composition of these metallic leagues,
it continues to be a material with a better clinical performance for some dental
treatments. This work focuses on the application of the scanning electron
microscopy coupled with X-ray elemental microanalysis (SEM-XRM) to different
dental amalgam samples for verification of its content on heavy metals and
the study of its structure. From de analyses of this material it was possible to
obtain results in terms of the identification of its components and their
quantities specially for mercury(Hg) detected in a concentration of at least 0,1-
0,2% in mass, and the topographic view of the amalgam surfaces alloying its
study. We can conclude that it was possible the use of this technique on this
material with the prior objectives such they were achieved.

Palavras-chave: Amálgamas dentários, microscopia electrónica de
varrimento, raio X, mercúrio, prata, estanho, cobre. Key-words: Dental
amalgams, scanning electron microscopy, X-ray, mercury, silver, tin, copper.
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constituintes  da liga e responsável pela manutenção de certas
propriedades do amálgama tais como a resistência à compressão,
em que a sua perda  compromete essas características.22 32 Como
qualquer material obturador de cavidades dentárias, o amálgama
está  sujeito a desgaste e corrosão até pela acção de certos
tratamentos dentários levando à sua desagregação lenta e posterior
libertação dos seus componentes.17 19 33 34 39 44
A sua manipulação pelos profissionais de saúde oral, quer na
restauração de cavidades assim como na sua remoção, também
leva à libertação de vapores de mercúrio.2 16 17 27 28 31 33 34 Sendo por
inalação e/ou por contacto directo, a sua grande mobilidade,
lipossolubilidade e capacidade de difusão leva a intoxicações.11 17 31
33 34 37 38 40Mesmo as mais leves caracterizam-se por causar anemia,
anorexia, depressão, dermatites, fadiga, cefaleias, hipertensão,
insónia, torpor, irritabilidade, tremores, fraqueza, problemas de
audição e visão.1 16 17 26 31 33 34 35 37 38 As intoxicações mais severas
levam a problemas neurológicos graves, paralisias cerebrais e
mesmo a morte.1 16 17 31 33 34 35 37 38 
A preparação dos amálgamas, a sua aplicação e remoção, expõe os
dentistas aos vapores deste metal pesado, podendo originar efeitos
locais e sistémicos, mas também cumulativos.16 17 26 27 28 31 33 34 37 38 O
risco potencial para a saúde associado à exposição ao pó de
amálgama é um assunto que requer uma revisão atenta, que passa
pela colheita de dados provenientes da microscopia electrónica.40
Daí que o objectivo deste artigo seja o de apresentar os resultados
obtidos durante o estágio realizado no Centro de Materiais da
Universidade do Porto, onde se teve a oportunidade de aplicar a
técnica de microscopia electrónica de varrimento acoplada à
microanálise por raio X (SEM-XRM) em amostras de diferentes
amálgamas dentários. O principal intuito é o de verificar a presença
e concentração de metais pesados, sobretudo o mercúrio, bem
como avaliar a estrutura das amálgamas em diferentes fases da sua
preparação pelo médico dentista.  

2 – Amálgamas dentários

Os amálgamas dentários, vulgarmente denominados por “chumbo
escuro” ou” massa escura” são ligas metálicas de mercúrio (Hg) com
limalha que contém prata (Ag), estanho (Sn), cobre (Cu).17 32 34
Algumas apresentam também Indio (In), zinco (Zn), platina (Pt) e
paladio (Pd) sendo variáveis as proporções e a fórmula de acordo
com os fabricantes.17 32 34 O mercúrio tem sido um material de
restauração utilizado pelos dentistas desde há cerca de 150 anos.2
21 37 As concentrações de mercúrio nos amálgamas rondam os 50%,
mas variam sempre de acordo com o fabricante da liga, sendo difícil
padronizar a sua concentração.  5, 6  
Esta liga visa restaurar a cavidade dentária causada por cárie após
remoção do tecido contaminado. Trata-se de um material
restaurador de baixo custo que requer uma técnica de preparação
fácil, obtendo-se um material de grande resistência ao desgaste e
bom selamento marginal.41 43 
A presença de metais pesados potencialmente tóxicos, o desgaste
excessivo de estrutura dentária devido à necessidade de

confeccionar cavidades retentivas, aliado ao factor antiestético,
levam a que se estejam a propor alternativas.17 23 24 37 41 Uma dessas
alternativas seria o uso de ligas com gálio(Ga).23 24 Estima-se que
apenas em 1999 os dentistas tenham realizado cerca de 70
milhões de restaurações com amálgamas, contra as cerca de 100
milhões em 1990, o que denota uma diminuição progressiva no uso
destes materiais. 7
Devemos estar atentos aos desenvolvimentos mais recentes e estar
preparados para responder às questões que vão surgindo.6 12 14 16 25

3 - A microscopia electrónica de varrimento acoplada 
à microanálise por raio X 

A microscopia electrónica de varrimento é uma técnica em que os
microscópios electrónicos permitem a observação e caracterização
de um material com base nas radiações resultantes da interacção
com um feixe de electrões.37 38 42 43 O microscópio electrónico de
varrimento (MEV ou SEM) permite obter imagens numa variada
gama de ampliações. Para a detecção in situ de mercúrio, o MEV
apresenta uma vantagem central relativamente ao microscópio
electrónico de transmissão (MET) no que se refere ao facto do
processamento de amostras, não requerendo processamentos que
iriam originar a extracção do metal. Com estes microscópios a
superfície da amostra é percorrida sequencialmente (varrimento)
por um feixe electrónico finamente focado e a respectiva imagem é
obtida num monitor, sendo o brilho em cada ponto determinado pela
intensidade das radiações emitidas da superfície. Verifica-se assim
uma correspondência, ponto por ponto, entre a imagem e a região
observada da amostra. A natureza da informação depende das
características do material e da interacção que se verifica entre o
feixe electrónico e a amostra. 
A medição da intensidade da emissão da amostra, que constitui a
base para a realização das imagens de MEV, requer a utilização de
detectores especializados que estão colocados na vizinhança da
amostra. Estes detectores são de dois tipos, detectores de electrões
de baixa energia (50eV), designados de electrões secundários e
detectores de energia elevada ou electrões rectrodifundidos. A
emissão de electrões secundários varia com o número atómico (Z)
do material e apresenta forte sensibilidade, obtendo-se imagens
com informação da topografia da amostra. Nos electrões
rectrodifundidos e apesar da intensidade de emissão da energia
detectada ser, tal como no caso dos electrões secundários,
crescente com o ângulo de incidência na amostra, esta é fortemente
direccional, razão pela qual estas imagens apresentam um forte
contraste topográfico o que permitirá acoplado à microanálise o
estudo da composição elementar do material. Esta informação, quer
seja de topografia ou de composição elementar, requer para a sua
visualização e interpretação que ao microscópio esteja associado o
espectrómetro de raios-X (SEM-XRM). Com as imagens de electrões
secundários (imagens que se assemelham às imagens habituais da
observação visual), é possível interpretar intuitivamente as
superfícies celulares; na imagem de electrões rectrodifundidos é
visualizado o contraste topográfico, sendo aplicada a microanálise. 



restauração na cavidade dentária, para melhor retenção deste
material nessa cavidade) dentro de matrizes metálicas de cofragem
simulando o dente.
Utilizou-se a técnica de microscopia electrónica de varrimento com
um microscópio ambiental de alta resolução (Schottky) com
microanálise por raio X e análise de padrões de difracção de
electrões rectrodifundidos: FEG-ESEM/EDS/EBSD, designado por “FEI
Quanta 400 FEG ESM/EDAX Génesis X4M. Sistema de detecção EDS
com digitalização e análise qualitativa e semi-quantitativa da imagem.
É uma técnica de microscopia em alto vácuo com uma resolução
máxima de 1,2nm e tem um modo de imagem a electrões
secundários (ES) e electrões rectrodifundidos (ER).
Neste caso não foi necessário qualquer tipo de preparação dos
materiais com revestimento condutor (carbono ou ouro) porque a
amostra por si só já é bastante condutora na interacção com o feixe
electrónico. Foram então colocadas e fixadas apenas com fita
adesiva em suportes apropriados para análise ao microscópio
electrónico de varrimento e simultaneamente obtida análise gráfica
dos vários componentes. 

5 – Resultados

Com este trabalho mostramos que é possível obter uma análise
qualitativa e semi-quantitativa (0,1-0,3% em massa), deste material
em termos de metais pesados principalmente o mercúrio. Pelos
resultados obtidos é possível verificar como se organizam e agregam
as várias microestruturas, tanto na presença do mercúrio (principal
agente agregante), como no seu estado simples (só o pó sem o
componente liquido), como em diferentes fases de preparação deste
material pelo médico dentista. Observamos que a liga em pó se
organiza em microestruturas esféricas de várias dimensões onde
se observam 2 fases confirmando por EDS. Na observação das
imagens das electrões rectrodifundidos, as duas fases caracterizam-
se por: uma área mais escura  rica em cobre e uma área mais clara
rica em prata e estanho.
Estes resultados permitem inferir que o cobre está
predominantemente nas áreas assinaladas por Z1. Estas
microestruturas apenas contendo prata, selénio, cobre não se unem
nem formam uma estrutura coesa susceptível de assim ser utilizada. 
Durante o processo de amalgamação em que tanto o componente
liquido como o pó da respectiva liga se misturam o resultado é uma
massa homogénea cinzenta inicialmente pastosa e relativamente
fácil de manipular que gradualmente vai endurecendo e secando
sendo quase impossível trabalhar nessas superfícies sem a ajuda de
instrumentos rotativos de alta velocidade. Sob a visão da
microscopia temos imagens de um material unificado onde o
mercúrio é o material preponderante, promovendo as ligações entre
os outros metais, como se pode ver nas Fig. 1a) e 1b). Em primeiro
lugar, e sobretudo a união do mercúrio com a prata, como mostram
as Fig. 2a) e 2b) na área assinalada por Z2. O estanho e o cobre
assinalados por áreas Z1 e Z3 são envolvidos pelo mercúrio e pela
prata, compondo o “retrato “final deste material após a sua mistura. 
Quando observadas as imagens dos amálgamas após tratamento
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O sistema de detecção Energy Dispersive Spectometry (EDS)
acoplado ao microscópio utilizado neste estudo, Noren Voyager X-
ray, permite a detecção de elementos químicos presentes numa
concentração superior a 0,1-0,3% em massa, conseguindo-se uma
microanálise qualitativa e semi-quantitativa dos elementos
presentes na amostra.
Conseguiu-se com esta metodologia um processo relativamente
fácil, acessível de observação de grandes superfícies de amostras
espessas com informação qualitativa e semi-quantitativa do
conteúdo químico num curto espaço de tempo. 
Tendo-se já obtido bons resultados na identificação de mercúrio em
tecidos animais,  9, 10 uma vez que a topografia in vivo das partículas
de mercúrio pode conseguir-se através da microscopia electrónica
de varrimento acoplada à microanálise por raio X, utilizou-se a
mesma técnica SEM-XRM aplicada a um conjunto de amostras de
amálgamas dentários.

4 – Metodologia

Foram preparadas inicialmente quatro amostras de amálgamas
dentários de marcas comerciais e concentrações de metais
diferentes, mas de estrutura, organização e componentes
semelhantes entre si.  11
Todas elas são compostas por cobre, estanho, prata e mercúrio,
apresentam ausência da fase gama 2 (união do estanho com o
mercúrio) e presença da gama 1 (união do mercúrio com a prata). 
Foram trituradas no amalgamador durante oito segundos, tempo
recomendado pelos fabricantes e permaneceram dentro das suas
respectivas cápsulas de armazenamento sem qualquer tipo de
manipulação ou contacto com o exterior durante dois dias para uma
melhor secagem. Nesta primeira série de 4 amostras numa delas,
a amostra A foi propositadamente fracturada (manualmente sem o
recurso a instrumentos de corte mecanizados de alta velocidade,
para que as alterações na superfície do material fossem as mínimas
possíveis) e assim com a mesma amostra fez-se uma análise não só
da superfície externa do material assim como da superfície interna
do mesmo na zona de fractura. Isto foi realizado com o intuito de
verificar se existiriam diferenças entre estas 2 superfícies, e caso
existissem se eram significativas para análise pois nesse caso tal
procedimento seria realizado nas restantes 3 amostras. No entanto,
tal não se verificou, e por isso mantiveram-se as outras 3 intactas.
Posteriormente foram também preparadas mais 4 amostras, mas
das quatro marcas usadas inicialmente reduzimos a nossa escolha
para apenas duas marcas.12 Dadas as enormes semelhanças entre
si verificadas pós a primeira observação no SEM, tornar-se ia
desnecessária e repetitiva em termos de resultados. Esta segunda
observação ao microscópio de novas amostras teve interesse como
termo comparativo e de interligação com as amostras iniciais. 
Destas ultimas quatro, duas são de amálgama só em pó (sem o
componente liquido - mercúrio) e duas são de amálgama também
triturado durante 8 segundos no amalgamador. Ao contrário das
iniciais estas foram compactadas, condensadas e brunidas
(actividades realizadas pelo médico dentista aquando da
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de condensação e compactação, a hierarquia de ligações
permanece igual ao que foi observado nas amostras anteriores
(amálgamas não manipulados); no entanto há uma redução no
tamanho das microestruturas, observando-se menos hiatos e maior
união entre si, resultando num material mais compacto e de
acabamento uniforme. Provavelmente, será mais resistente à
desintegração. 

Fig. 1a) Imagem de superfície da amostra 1 de microscopia electrónica de
varrimento a electrões secundários, numa ampliação de 10.000 vezes à
distancia de 10µm. Observam-se a presença de distintas microestruturas
(umas reticuladas, outras de aspecto mais liso e rombóide e outras mais
homogéneas) com tamanhos e contornos diferentes entre si. Apresentam
relativa união/coesão, demonstrada pela presença de hiatos suficientemente
grandes, permitindo a passagem de bactérias.

Fig. 1b) Imagem da superfície da amostra 1 de microscopia electrónica de
varrimento a electrões rectrodifundidos, numa ampliação de 10.000 vezes à
distância de 10µm. Neste caso é mais visível a distinção de diferentes áreas
estruturais. A área assinalada por Z1 é uma zona reticulada, constituída de
pequenos fragmentos unidos entre si. Z2 é toda a superfície mais clara e lisa
que parece envolver as restantes. Z3 é uma pequena massa uniforme
bastante aderente à área Z1.

Fig. 1.1) Espectro de microanálise por raio X correspondente à área assinalada
por Z1 na imagem de superfície da amostra 1. A área Z1 apresenta o pico de
cobre, indicando ser este o seu maior constituinte. O segundo maior pico é o
de estanho, sendo a presença de mercúrio e prata representadas por picos
menores. A presença de carbono denuncia algum contacto da amostra com
elementos externos (como por exemplo o invólucro onde esta estava
guardada). O pequeno pico de oxigénio denuncia alguma forma de oxidação.

Fig. 1.2) Espectro de microanálise por raio X correspondente à área
assinalada por Z2 na imagem de superfície da amostra 1. Observa-se que a
concentração de mercúrio é substancialmente maior em relação aos outros
componentes. Segue-se a prata, com um pico de concentração menor. Menos
representativos são o estanho e o cobre. Também aqui se observam o carbono
e o oxigénio, novamente presentes pelas razões enunciadas anteriormente.
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Fig. 1.3) Espectro de microanálise por raio X correspondente à área
assinalada por Z3 na imagem de superfície da amostra 1. Na análise deste
espectro, verifica-se que o principal constituinte da área Z3 é o estanho. O
mercúrio e prata estão em concentrações muito próximas. A presença de
cobre (Cu) também fica assinalada por dois picos menores. O pico de oxigénio
está mais pronunciado que nos espectros anteriores  denunciando um estado
de maior oxidação.

Fig. 2a) Imagem de microscopia electrónica de varrimento a electrões
secundários da superfície da amostra 1 condensada, numa ampliação de
10.000 vezes à distancia de 10µm. Em comparação com as imagens
anteriores, é notória a diferença estrutural deste material após condensação
e brunimento. As microestruturas presentes são idênticas às anteriores: uma
área reticulada composta por numerosos fragmentos que se unem entre si.
Unida a esta, nota-se uma pequena massa densa e escura. A outra
microestrutura é composta por grandes elementos rombóides de aspecto
mais liso. No entanto, verifica-se maior coesão e homogeneidade nas
dimensões, bem como menos e menores hiatos.

Fig. 2b) Imagem de microscopia electrónica de varrimento a electrões
rectrodifundidos da superfície da amostra1 condensada, numa ampliação de
10.000 vezes à distância de 10µm. Nesta imagem as diferenças já
assinaladas anteriormente são ainda mais visíveis. Assinaladas as zonas z1,
z2 e z3, que correspondem às três diferentes áreas micro estruturais
constituintes da amostra, podemos observar que a estrutura assinalada por
Z2 é prevalente z2, encontrando-se por toda a superfície da amostra:
partículas mais pequenas e uniformes, praticamente englobando z1 que
agora se encontra mais fragmentado deixando de ter o aspecto de grandes
aglomerados de micropartículas individualizadas.  z3 é uma área vestigial.
Observa-se maior coesão entre as diferentes zonas e menos espaços vazios.
As partículas que as constituem têm menores dimensões, dando o aspecto
mais refinado a esta superfície. 

Fig. 2.1) Espectro de microanálise por raio X correspondente à área assinalada
por Z1 da imagem da amostra condensada. Há uma  concentração
predominante de cobre e estanho. Também se observa a existência de
mercúrio, demonstrada pela presença de pequenos picos, e ainda de carbono,
representado por um pico residual.
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6 – Discussão 

Foram pela 1ª vez publicados trabalhos sobre SEM e metais
pesados em 2003; na medicina dentária começou
recentemente a ser utilizada, mas para análise da superfície
do material, dando a este trabalho a originalidade ao acoplar a
microanálise por raio X (XRM) à microscopia electrónica de
varrimento (SEM), tornando-o por isso pioneiro.9 39 40 41 42 43 44
Demonstramos com isso a aplicabilidade da técnica de SEM e
XRM neste estudo de amálgamas dentários destacando-se por
permitir através do varrimento da superfície da amostra

Fig.2.2) Espectro de microanálise por raio X correspondente à área assinalada
por Z2 da imagem da amostra condensada. Verifica-se a alta concentração de
mercúrio. Em menor quantidade detecta-se prata, carbono e oxigénio, apesar
de pouco significativos.

Fig.2.3) Espectro de microanálise por raio X correspondente à área assinalada
por Z3 da imagem da amostra condensada. O estanho encontra-se em maior
concentração, seguido do cobre e mercúrio. O oxigénio apresente um pico
significativo e o carbono é reduzido.

analisar a sua estrutura, procurar por “achados” relevantes e
simultaneamente fizemos análises qualitativas e
quantitativas(semi) na mesma amostra; obtendo-se assim para
além de informações estruturais da superfície também a
identificação dos seus constituintes e suas concentrações
especialmente em termos de metais pesados (>0,1% em massa
de Hg) que possam fazer parte da constituição da amostra de
uma forma rápida e directa.9 10 37
Em resumo com os resultados obtidos neste trabalho
demonstramos: (i) a presença significativa de mercúrio nas
amostras. (ii) Como qualquer material de restauro da cavidade
oral dadas as funções mastigatórias e não só, o amálgama está
sujeito a alterações que propiciam a sua desagregação e á
libertação dos seus componentes.17 18 19 20 40 39 44
(iii) Foi possível pela técnica de SEM-XRM, verificar que a nível
estrutural o trabalho “mecânico”desempenhado pelo médico
dentista na manipulação deste material é fundamental para
criar uma restauração compacta, coesa, mais resistente e
desse modo reduzir o potencial risco de libertação de mercúrio
para o organismo.  (iiii) Salientar a importância do profissional
de medicina dentária seja ele médico dentista, estudante de
medicina dentária ou assistentes dentárias da responsabilidade
na manipulação deste material respeitando regras de boa
prática e a implementação de medidas visando a protecção de
possíveis contaminações por mercúrio destes profissionais,
seus pacientes e do meio ambiente.2 5 16 17 21 27 33 34 Tais como o
uso de dique de borracha, uma aspiração de alta potencia, uso
de ligas com menos mercúrio, a protecção pessoal
(luvas,mascaras,etc), piso e ventilação adequada dos espaços,
uso de amalgamadores  em bom estado sem fugas, presença
de separadores de amálgama, recolha adequada dos resíduos
de amálgama, entre muitas outras.33 34 
(iiiii) Pretendendo-se contribuir para o alerta destes
profissionais dos potenciais riscos para a saúde individual ,
pública e ambiental associados à deficiente e/ou incorrecta
manipulação deste material de restauro cavitário.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA OMD

Formação Contínua OMD �

Eventos acreditados pela OMD �

Eventos organizados por outras entidades �

EM PORTUGAL

�Curso de Fim de Dia
11º curso - Técnicas de controlo comportamental
5 Setembro - Hotel Miracorgo - Vila Real

�Curso de Fim de Dia
12º curso - Conceitos actuais em cirurgia oral
1 Outubro - Espaço Físico OMD RA Açores 
– Angra do Heroísmo – Ilha Terceira

�Curso de Fim de Dia
13º curso – Facetas vs coroas cerâmicas 
– quando utilizar
1 Outubro - Espaço Físico OMD RA Açores 
– Angra do Heroísmo – Ilha Terceira

�Curso de Fim de Dia
14º curso - Soluções de irrigação em endodontia
3 Outubro - Hotel Faro – Faro

� XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de
Ortodontia 

6 a 8 de Outubro de 2011 - Hotel Royal Garden -
Ponta Delgada - Ilha de São Miguel - Região
Autónoma dos Açores 

� XX Congresso da OMD
10, 11 e 12 de Novembro 
– Centro de Congressos de Lisboa – Lisboa

NO ESTRANGEIRO

� 16th Annual Meeting of the EADPH
22 a 24 de Setembro de 2011 
– Sapienza University - Roma – Itália

� IX Congreso Nacional SECIB 
29 de Setembro a 1 de Outubro de 2011 
– Palacio de Congresos de Zaragoza - Zaragoza 
- Espanha

� ADA Annual Session 2011
10 a 13 de Outubro de 2011 – Las Vegas 
– EUA

� 41ª Reunión Anual SEPES 2011
13 a 15 de Outubro de 2011 
– Palau Firal i de Congressos - Tarragona 
– Espanha

� Congrès ADF 2011
22 a 26 de Novembro de 2011 
- Palais des Congrès - Paris - França

� FDI Annual World Dental Congress
14 a 17 de Setembro de 2011 
– Centro Banamex - Cidade do México - México
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AGENDA
E V E N T O S  C I E N T Í F I C O S

The curriculum will be entirely in English and the program begins on March 1,
2012. General dentists (DDS, DMD, or equivalent) from a recognized academic
institution are invited to submit their applications directly to the secretary 
of the Orthodontic Department until August 31, 2011.

International Postgraduate Orthodontic Program
Hebrew University- Hadassah School of Dental Medicine

For more detailed information of the program please turn to our websites: www.hadassah.org.il/departments/orthodontics and http://dental.huji.ac.il or find us on Facebook.

The Orthodontic Department at the Hebrew University-Hadassah
School of Dental Medicine is proud to announce the launching 

of a new International Postgraduate Orthodontic Program. 
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Natural de Barcelos, Nuno Reis foi eleito deputado pela segunda
vez, representando o círculo eleitoral de Braga nas listas do PSD.
Nas eleições legislativas anteriores de 2009, Nuno Reis já tinha sido
eleito deputado, sagrando-se o primeiro médico dentista a exercer
estas funções.

Revista OMD: Como se envolveu na actividade política?
Nuno Reis: Pessoalmente, entendo que a actividade política não se
esgota nos partidos. Fazemos política quando defendemos um
determinado argumento, uma determinada causa, e para esse
argumento ou essa causa tentamos sensibilizar alguém. Nessa
perspectiva, julgo que já fazia política quando escrevia um artigo de
opinião para o jornal da escola preparatória ou quando participava
nos debates que por vezes fazíamos nas aulas de português. Em
termos de política partidária, propriamente dita, essa inicia-se no
momento em que me filiei no PSD, logo a seguir à derrota nas
eleições legislativas de 2005.

ROMD: Qual foi o momento que mais o marcou como deputado
desde que foi eleito em 2009?
NR: À distância, sob o ponto de vista simbólico, talvez o dia da
primeira tomada de posse, 15 de Outubro de 2009, tenha sido o
mais especial. Sob o ponto de vista de trabalho na Comissão de
Saúde destacaria as interpelações aos membros do Governo. Em
termos de trabalho na área económica e de finanças, destacaria o
projecto-lei que altera o regime dos serviços mínimos bancários,
permitindo que cada vez mais pessoas de menores posses possam
ter acesso de forma gratuita ou a taxa anual muito reduzida a
serviços bancários básicos, bem como o Projecto de Resolução que
defende um conjunto de medidas para promoção da literacia
financeira dos portugueses.

AComissão Parlamentar de Saúde
da XII Legislatura entrou em funções
a 6 de Julho com o deputado
e médico dentista Nuno Reis entre
os seus membros

ENTREVISTA A NUNO REIS

“GANHARÁMAISOPARLAMENTO
PORTERUMMÉDICODENTISTA
DOQUEAMEDICINADENTÁRIA
PORTERUMDEPUTADO”

ROMD: É o primeiro deputado médico dentista. Que mais valia
pode trazer esse facto para a sua actividade parlamentar?
NR: Creio que não basta ter apenas sensibilidade política ou
conhecimento técnico para se desempenhar com qualidade
determinados cargos. É fundamental conjugar diversas vertentes.
Naturalmente que o meu trabalho enquanto gestor de empresas e
o mestrado em administração empresarial deram-me ferramentas
úteis para o meu trabalho na Comissão Parlamentar de Finanças,
como também a licenciatura em medicina dentária e o
conhecimento que tenho do sector da saúde deram-me
competências muito importantes para a actividade parlamentar que
tenho vindo a desenvolver. Nós nunca estamos desligados daquilo
que somos e dos percursos que fizemos. E a nossa acção quotidiana
reflecte um pouco de tudo isso.

ROMD:Poderáasuaactividadecomoparlamentar contribuir para
o avanço damedicina dentária? De que forma?
NR: Talvez o “cerne do problema” passe mais pela questão que me
colocou anteriormente: provavelmente ganhará mais o parlamento
por ter um médico dentista do que a medicina dentária por ter um
deputado. Com toda a franqueza, não entendo as funções de
deputado numa perspectiva corporativista ou de defesa de classe.
Se na anterior legislatura, quer através de requerimento ao Governo,
quer de interpelações em Comissão, chamei a atenção para o
problema do atraso no pagamento dos cheques-dentista, não o fiz
com o objectivo de defender a classe dos médicos dentistas, fi-lo
por convicção numa causa justa.

ROMD: Como vê a profissão emPortugal nos dias de hoje?
NR: Uma profissão ainda jovem mas que tem vindo a afirmar-se pelos
elevados padrões de qualidade comparada, para o que muito têm
contribuído as escolas, os profissionais e a Ordem. Preocupam-me,
no entanto, as situações de subemprego em que trabalham alguns
colegas no nosso país. Juntamente com a emigração de jovens
médicos dentistas, essa acaba por ser uma das faces do excesso de
profissionais. Já em 2002, na altura na Associação de Estudantes da
FMDUP, alertei para essa questão numa entrevista ao Diário de
Notícias. Infelizmente, por várias razões e interesses, deixou-se que
um potencial problema se transformasse em algo de mais sério.
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Estarmais próxima dos associados e
dos seus problemas e preocupações
é o objectivo dos encontros informais
que a Ordem dos Médicos Dentistas
tem vindo a promover através da
iniciativa “Encontros com a Ordem”,
realizada recentemente em Lisboa,
Madeira e Algarve.
Os encontros começam com uma
apresentação do bastonário sobre a
medicina dentária em Portugal e
perspectivas de futuro, seguida de
uma discussão aberta e descon-
traída entre os participantes.

ENCONTROS COM A ORDEM

MADEIRA, LISBOAEALGARVE

Encontro com os médicos dentistas que exercem na Madeira. Discutida a formação contínua 2011 e 2012,
a prescrição electrónica, tabela de nomenclatura e outros assuntos do interesse dos associados

A OMD realizou sessões de
esclarecimento com os alunos
finalistas dos sete cursos de
medicina dentária nacionais, a
poucos tempo de concluírem os
estudos e poderem exercer a
profissão.
Foi explicado o âmbito de
competências da OMD, estrutura
interna e o processo de inscrição.
Os futuros médicos dentistas
ficaram a conhecer algumas das
medidas de apoio prestadas pela
sua ordem profissional, como a
isenção de pagamento de quotas
durante seis meses após a
conclusão do curso.
Houve, ainda, oportunidade para
elucidar os finalistas sobre alguns
dos materiais informativos ao dispor
dos associados, como a Revista
OMD, eNews OMD ou bolsa de

PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

SESSÕESCOMFINALISTAS
DEMEDICINADENTÁRIA

As sessões de esclarecimento, que
decorreram nas instalações das
diversas instituições de ensino em
Junho, contaram com a participação
do bastonário, do secretário-geral, da
directora do departamento jurídico
da OMD, e um membro do Conselho
Directivo relacionado com cada uma
das instituições de ensino.

emprego online.
As sessões abordaram, igualmente,
o seguro de responsabilidade civil
profissional, o apoio jurídico, o
Centro de Formação Contínua, o
congresso anual e Expo-Dentária,
assim como o cheque-dentista, do
Programa Nacional de Promoção da
Saúde Oral.

Os futuros
médicos
dentistas
ficaram

a conhecer
algumas

das medidas
de apoio

prestadas pela
sua ordem
profissional
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ORDENSPROFISSIONAIS
REUNIRAMCOMOPRESIDENTE
DAREPÚBLICA
O Conselho Nacional das Ordens
Profissionais (CNOP), que representa
as 14 ordens profissionais nacionais,
foi recebido pelo Presidente da
República, Anibal Cavaco Silva, a 20
de Junho.
“Encontramos da parte do Presidente
da República, numa audiência de
cerca de uma hora, uma grande
receptividade às temáticas que
abordamos”, mencionou Orlando
Monteiro da Silva, bastonário da
Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
e presidente do CNOP.
Após a apresentação dos novos
corpos sociais recém-eleitos pelo

Conselho, foi manifestada a
disponibilidade do CNOP para uma
maior intervenção pública da
sociedade civil organizada.
Particularmente no que diz respeito ao
memorando de entendimento entre o
Estado português e a Troika.
Sobre este assunto, o Presidente da
República salientou a necessidade do
país ter uma sociedade civil forte e
actuante, contando, naturalmente,
com a participação das ordens
profissionais.
As medidas previstas na página 29 do
memorando, relativamente às qualifi-
cações profissionais e às profissões

reguladas, são vagas e irão necessitar,
na sua implementação, de um
acompanhamento muito próximo do
CNOP e de cada uma das ordens
profissionais.
Daí que será de particular importância
uma adequada comunicação com o
Governo, Assembleia da República e
Presidência da República.
A este propósito ainda, o CNOP
destacou junto do Presidente da
República a importância da preser-
vação do modelo português de
auto-regulação, por poderes delega-
dos do Estado, nas diversas profissões
autónomas e independentes.
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Na sequência da audiência com o
Presidente da República , o Conselho
Nacional das Ordens Profissionais
(CNOP) vem dar conhecimento aos
médicos dentistas do documento
“Um contributo operacional rumo ao
êxito do compromisso público do
Estado Português”, o qual focou em
particular:

• Importância da auto-regulação
das profissões qualificadas em
Portugal através das ordens
profissionais.
• Análise crítica do Memorando,
que parece a propósito das
profissões qualificadas, pretender
para Portugal prerrogativas que
vão muito para além da realidade
do ordenamento político e jurídico,
da generalidade dos países da
União Europeia.

Este documento, elaborado pela
directora do departamento jurídico
da OMD, Filipa Carvalho Marques,
contou com diversos contributos,
tendo merecido aprovação unânime
das 14 ordens profissionais
representadas no CNOP:
O tempo de estímulo para pensar a
realidade de Portugal é, por si só,
um acontecimento histórico, social
e cultural.
Na linha do exercício de cidadania
interessada, com o respaldo da
leitura do Memorando de
Entendimento sobre as Condi-
cionalidades e Política Económica, o
CNOP converge para a reunião do
esforço nacional de restabele-
cimento, no sector das profissões
qualificadas das quais é interlocutor
pluralista.
No seio do CNOP estão repre-
sentadas 14 profissões reguladas e

mais de 300 mil profissionais
qualificados detentores de
formação superior universitária,
reflexo da consistência e confiança
do Estado Português, na eficácia da
livre participação dos interessados
na organização de cada profissão
auto regulada.
Cremos poder facilitar a apreciação
da realidade aqui representada, tal
é o conhecimento prático, real e
efectivo do CNOP e de cada uma
das ordens que o integram, acerca
do universo das profissões e dos
profissionais auto regulados, o que
pode ser um instrumento precioso
para o sucesso das medidas de

recuperação.
O caminho deste contributo
constitui uma franca e empenhada
resposta social destas entidades à
responsabilidade que o Estado
nelas delegou. Dado que o
legislador constitucional atribuiu às
ordens profissionais a respon-
sabilidade de regular interesses
públicos de relevo, com os quais -
para equilíbrio da gestão - a
máquina estatal entendeu não se
auto sobrecarregar.
Nesta lógica, os profissionais
autoregulados não avolumam a
despesa pública na realização de

AS ORDENS E A TROIKA

CONTRIBUTOOPERACIONAL
PARAPORTUGAL

...

CREMOS PODER
FACILITAR A
APRECIAÇÃO
DA REALIDADE
AQUI
REPRESENTADA,
TAL É O
CONHECIMENTO
PRÁTICO, REAL
E EFECTIVO
DO CNOP

”

“
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particular sobre os pontos 5.30 a
5.34 (pag. 29):

Confiança nas habilitações dos
profissionais

Nas profissões reguladas a opção do
legislador não foi gratuita, mas antes
condicionada pelas disposições
comunitárias, em respeito pelo
primado do ordenamento jurídico
transnacional.
No sistema de mercado interno, o
interesse público da confiança das
populações criou no legislador
europeu a necessidade de apreciar
antecipadamente o mérito aplicado
ao conteúdo funcional de cada
profissão.
Resultando na compreensão de que
a prática de determinados actos deve
depender, em todo o caso, da
verificação de requisitos legais de
segurança geral, que permitem o
acesso à profissão e à envergadura do
título profissional que lhe
corresponde.
A legislação portuguesa vertida nas
diversas leis estatutárias sectoriais -
motivadas pela diversidade do saber
científico que suporta cada sector -, à
semelhança do que sucede no resto
da Europa, prevê a atribuição do título
profissional quando o prestador
detenha previamente o título
académico que resulta da formação
superior universitária ou politécnica.
Nas profissões reguladas, os mínimos
temporais de formação de base e os
conteúdos programáticos dessa
formação decorrem das directivas
comunitárias, que não podem ser
contrariadas pela legislação nacional.
A verificação dos patamares do
“aceitável” mínimo para uma prática
segura, foi deixada aos próprios de
cada sector, como profundos
conhecedores de cada realidade.
Cabendo às ordens a missão pública
de conhecer as bases académicas e
atribuir em consequência os títulos
profissionais.
Veja-se, por hipótese remota, a tarefa

desígnios que são públicos:
a) o registo actualizado dos
profissionais;
b) a garantia da livre concorrência
qualificada;
c) que os próprios mantêm
eticamente orientada, mediante
regras às quais previamente
aderiram e aceitaram;
d) as quais têm por base a
escolha democraticamente
legitimada.

Com efeito, por imperativo legal, a
organização interna das ordens
baseia-se no respeito dos direitos dos
seus membros e na formação
democrática dos seus órgãos.
A decisão auto determinada é
significante de identificação e de
proximidade dos profissionais entre si
e diante da comunidade que os
regula. Por essa razão, mais
facilmente aceite, quando entre iguais
todos participam na eleição directa e
universal dos árbitros do próprio jogo
de mercado em que se movem.
Sinalizada pelo corpo do Memorando,
como em todo o projecto logicamente
orientado, existe a necessidade de
concluir positivamente quando
avaliamos se existem ou não
condições para agir com sucesso.
Certamente que as há no potencial
das qualificações reguladas. Isto mais
não é do que a necessidade de
garantir confiança nos mais variados
actos de relevo público. Como nos
actos dos profissionais.
Na esteira do que se disse,
diligenciamos conjuntamente na
apresentação dos seguintes
Contributos operacionais rumo ao
êxito do compromisso público do
Estado Português.
Atentos os objectivos fixados pelo
Memorando de Entendimento da
Troika, as ordens profissionais que
compõem o CNOP acompanham a
reforma de simplificação.
Focando o ponto 5, “Mercados de
bens e serviços”, debruçamo-nos em

hercúlea de avaliação curricular de
um médico por um engenheiro ou
vice-versa, ou ainda por técnicos sem
conhecimento diferenciado que
facilmente se perderiam no marasmo
de cada linguagem técnica e científica
das profissões. E que desmesurada
relação de custo/(in)eficácia seria
provocada numa opção de
indiferentismo entre o regulador
genérico diante do regulado
específico.
Nesta senda, o interesse da
segurança ao atribuir títulos
profissionais regulados foi alcançado
pela legislação adoptada pela
Assembleia da República sobre o
Regime das Associações Públicas
Profissionais, através da Lei n.º
6/2008de 13 de Fevereiro.
Outrossim, a legislação estatutária
sob reserva parlamentar de cada
profissão cuidou que nos actos
carentes de elevado conhecimento e
preparação científica, a existência de
associações públicas profissionais é
garante de três grandes princípios
capitais: a qualidade, a independên-
cia e a autonomia dos prestadores
tendo como finalidade a defesa dos
destinatários dos actos profissionais,
como interesse público, balizados
pelas regras próprias da deontologia
de cada profissão suportando as
funções de certificação de com-
petências, regulação de boas práticas
e de acção disciplinar, exercidas
interpares.
É neste quadro que o estatuto de
independência das associações
profissionais de natureza pública lhes
permite um compromisso apro-
fundado com a realização do
interesse público. Dado que as regras
a que os profissionais aderem são
definidas e aplicadas entre iguais, é
adensada a consciência da sua
justiça e utilidade, como bases do
compromisso que aceitam.
Estes são factores potencializadores
de confiança que poderão ainda ser
reforçados, se para a sua função
certificadora de competências

NO SISTEMA
DE MERCADO
INTERNO, O
INTERESSE
PÚBLICO DA
CONFIANÇA DAS
POPULAÇÕES
CRIOU NO
LEGISLADOR
EUROPEU A
NECESSIDADE
DE APRECIAR
ANTECIPADAME
NTE O MÉRITO
APLICADO
AO CONTEÚDO
FUNCIONAL
DE CADA
PROFISSÃO

”

“

...



profissionais, para além de uma
função consultiva na Agência para a
Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior, venha a ser atribuída, ou por
uma alteração ao seu Estatuto ou por
uma norma nesse sentido que venha
a ser inserida na legislação geral a
aprovar, a competência, já aliás
concedida a ordens profissionais
recentemente constituídas, de poder
identificar as formações académicas
necessárias à inscrição como
membro efectivo.
Isto protege sobretudo os
consumidores dos serviços,
resguardados pela emissão de juízos
de boa ou má prática profissional,
cuja propriedade da decisão apenas
cabe a quem é conhecedor dos
meandros da actividade, sem
prescindir do controlo da legalidade
das decisões pelas vias judiciais
normais.
A regulação envolve a este nível um
interesse público de especial relevo
que o Estado não deve prosseguir por
si próprio.

Evolução das profissões liberais

O CNOP suporta que, antes de mais, a
profissão liberal é uma profissão livre.
O profissional liberal da actividade
regulada, não pode nem tem
qualquer pressão exterior sobre o
sentido dos seus actos, o modo como
entende organizar-se, o conteúdo ou
a forma da actividade que exerce, no
momento do exercício autónomo e
independente.
É pedra angular presente em todos os
códigos deontológicos das ordens
profissionais, o denominador comum
que perpassa a complexidade de
saberes de cada profissão, como
elemento intocável.
A independência, quando regulada
pelos próprios é auto aceite e chega
como verdadeiro poder-dever. A
responsabilidade de competir
livremente aliada à confiança de que
entre iguais a livre competitividade é
equitativamente assegurada.

Ao que se conhece, não existiu um
acompanhamento negocial dos
trabalhos da Troika pelas profissões
reguladas, tendo apenas sido
consultadas indirectamente, em
aspectos pontuais, pelos ministérios
que acompanham o trabalho de
regulação destas entidades.
São, contudo, profícuos os trabalhos
realizados entre o Estado Central e as
entidades reguladoras da Adminis-
tração Autónoma que, sendo
independentes política e finan-
ceiramente, constituem pontos focais
de acervo de vasta informação
sectorial, tendo vindo a facilitar em
muito o alcance de conhecimento
efectivo acerca das necessidades de
cada realidade concreta.
Por esta razão, ainda recentemente
no Dia Europeu das Profissões
Liberais, sob o auspicio do Comité
Económico e Social Europeu, a
Europa concluiu pela necessidade de
abertura à criação de novas
profissões reguladas que começam a
emergir, sentindo a carência de
quadros de referência definidores de
qualificação e de qualidade, poten-
ciando os recursos da mobilidade
europeia.
De novo, a nova lei-quadro nacional é
já um referencial precioso para o
enquadramento legal do controlo
parlamentar da evolução futura.
Retrato da realidade da cooperação
administrativa
Tanto o legislador nacional, como o
legislador comunitário entendem a
valia dos conhecedores da realidade
específica de cada sector. As ordens
profissionais foram, desde o passado,
designadas como as autoridades
competentes de cada profissão,
funcionando como pontos de
contacto permanente, mediante o
aporte de informação das neces-
sidades concretas de cada universo
de actividade.
Em contrapartida, a Comissão
Europeia conta de há muito com estes
interlocutores locais como agentes de
modernização, de pensamento

estratégico na refinação do aumento
de mobilidade e dos níveis de
competitividade dos prestadores que
a potenciam.
São disto exemplos práticos, as
diversas consultas públicas entre as
ordens e a Comissão, os trabalhos
desenvolvidos para modernizar e
actualizar os perfis dos profissionais,
as formações de base e as formações
de aprendizagem ao longo da vida, a
acção de consciencialização dos
migrantes sobre o mercado global
para além do nacional, o fomento da
tendência competitiva ao desbravar e
familiarizar o uso de novas tecnologias
e tendências pelos profissionais.
As ordens têm vindo a construir um
quadro nacional e comunitário de
referência, que permita ao
consumidor saber como e onde
procurar e ter confiança nos
prestadores dentro e fora de portas:
A Directiva de Qualificações
Profissionais (2005/36/CE), para
além de representar um sucesso do
sistema de reconhecimento
automático dos diplomas, já
concretizou o projecto IMI - Sistema de
Informação do Mercado Interno, que
representa uma plataforma
electrónica de contacto imediato,
célere e identificado entre as ordens
e congéneres de todo o Espaço
Europeu e países do EEE. Iniciativas
como esta permitem trocar
informação de relevo sobre cada
migrante e as potencialidades das
qualificações.
Na cooperação prevista pelas
directivas comunitárias, as ordens
concretizam outros dois importantes
projectos, como pólos especializados
de comunicação e troca de
informação:

a) O projecto do cartão
profissional europeu, uma via de
modernização da capacidade de
autonomia do profissional no
mundo. Sem dúvida que as
populações aumentarão a
confiança nos serviços oferecidos

A REGULAÇÃO
ENVOLVE A ESTE
NÍVEL UM
INTERESSE
PÚBLICO
DE ESPECIAL
RELEVO QUE
O ESTADO
NÃO DEVE
PROSSEGUIR
POR SI
PRÓPRIO
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pelo mercado, se o profissional
que nele actua puder garantir e
exibir a aquisição da competência
que o habilita.
b) A transposta para o direito
português pelo Decreto-Lei n.º
92/2010, de 26 de Julho,
prevendo a disponibilização de
um balcão único electrónico de
serviços com a informação
necessária para o desenvol-
vimento de uma actividade
económica em Portugal, bem
como informação relevante para
os destinatários dos serviços.

Graças à existência de entidades
colectivas especializadas, possibilita-
se ao profissional individual e
anónimo o eco das suas
necessidades numa componente
prática de ligação com o mundo. É o
caso da European Network of Liberal
Professions, entre outros.
A nível nacional, as consultas públicas
às ordens são também um valioso
instrumento de parceria. Recente
exemplo, o da Troika, que confirmou
através dos contactos estabelecidos
com as ordens, a existência em
Portugal na generalidade das
profissões reguladas de dois aspectos
fundamentais de independência e
autonomia dos profissionais liberais:

a) a total liberdade de
determinação de honorários ou
preços praticados em cada
actividade pelos próprios
interessados, sem prejuízo da
prerrogativa estatal de definição
de valores quando o interesse
público e social o justifique;
b) a inexistência de quaisquer
restrições à publicidade das
profissões reguladas, apenas
balizadas pela ética e deontologia
tal como prevê a lei, quando
estejam em causa princípios
éticos fundamentais da pessoa
humana.

São também os parceiros institu-

entre elas.
Face ao que coloquialmente cha-
mamos de funcionamento eficiente
do mercado, são depositárias da
expectativa geral das práticas seguras
pela verificação de requisitos, em
cada acto de saúde prestado, a cada
ponte ou edifício projectados e
construídos, em cada especial
aspecto da vida tratado, quando o
interesse público de especial relevo
tenha de ser cientificamente
suportado na evidência de que o
prestador é qualificado.
Importa identificar de entre a
actividade administrativa, a da criação
regulamentar para as entidades que,
nos termos legais, detenham
atribuição específica. Assim sucede
com as ordens profissionais, sendo
um dos elementos identificadores
destas figuras jurídicas o poder de
auto-regulação e de auto-
regulamentação. O conteúdo da
regulamentação pode ser um
instrumento valioso no alcance de
medidas de modernização como os
exemplos aqui referidos.
Finalmente, o CNOP apoia o
incremento do potencial competitivo
dos profissionais qualificados,
contando para isso que nos trabalhos
de complementação legislativa não
devam ser criadas condicionantes de
natureza mais restritiva para os
nacionais face ao que compa-
rativamente existe na Europa para os
restantes profissionais.

cionais do legislador português, no
trabalho de campo na vertente de:

a) Auscultação e selecção de
carências de regulação;
b) Apoio técnico à formulação de
normativas centrais;
c) Mobilização da cooperação
transversal entre autoridades
nacionais para o combate ao
crime na defesa do consumidor.
d) Acção dos mecanismos de
responsabilidade diante do
consumidor.
e) Acções de formação contínua,
matéria prevista no Tratado como
responsabilidade de cada Estado
membro;
f) Estágios, período de experiência
profissional acompanhado;
g) Estímulo de adesão das
camadas sócio profissionais às
iniciativas legislativas.

Em discernida síntese, mais do que
objecto de discurso, as ordens
actuam pelas e para as pessoas,
como agentes de recuperação da
conjuntura. Em especial, pela
segurança que a qualificação de base
de cada uma representa para as
demais a quem oferecem o seu
trabalho.
Também no jogo entre livres
concorrentes a confiança mútua é
essencial, porquanto se distorceria
seriamente o natural funcionamento
de mercado caso se desprotegessem
os consumidores, transmitindo-lhes
uma falsa confiança num serviço
prestado por quem independen-
temente tem ou não formação
adequada para uma prática
(in)segura.
A regulação funciona como garante
do nível de desempenho seguro e
aceitável nos serviços de interesse
público essencial. O CNOP entende-a
tanto mais competitiva quanto auto
determinada. Dado que as Ordens,
por tudo quanto se demonstrou, estão
voltadas para concretizar este
mercado confiável e confiante como
objectivo preponderante e comum

O CNOP
APOIA O
INCREMENTO
DO POTENCIAL
COMPETITIVO
DOS
PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS
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O Infarmed,
Autoridade
Nacional do
Medicamento
e Produtos de
Saúde, I.P.,
passou a
disponibilizar
uma nova
forma de
acesso via
site móvel a
dois
conteúdos de
referência
para os
profissionais
de saúde no

apoio à decisão de prescrição e
dispensa de medicamentos: o
Prontuário Terapêutico e o Guia dos
Medicamentos Genéricos e Preços de
Referência.
Através do endereço , os profissionais
de saúde podem, usando um

dispositivo móvel com ligação à
Internet (telemóveis e tablets),
consultar toda a informação que
consta destas duas publicações.
Os conteúdos disponibilizados no site
móvel são um válido contributo tanto
para o apoio à prescrição médica,
permitindo a rápida consulta das
diferentes soluções terapêuticas
existentes, como para o uso racional e
sustentável do medicamento, uma
vez que permite também apurar os
encargos para o utente de
determinado medicamento e quais as
alternativas mais baratas.
Ambas as publicações são um
instrumento essencial de apoio à
prescrição, disponibilizando aos
profissionais de saúde informação
independente sobre os diferentes
medicamentos disponíveis para
prescrição, cingida ao seu valor
terapêutico, e que a partir de agora
fica disponível através das novas
plataformas tecnológicas móveis.

NOTÍCIASBREVES

MOVIMENTO
PARTIDO DA TERRA
No dia 13 de Julho, os deputados João Isidoro e
Roberto Vieira, do Movimento Partido da Terra
(MPT), foram recebidos na delegação da OMD
na Madeira pelo representante no Conselho
Directivo, Gil Fernandes Alves, para se
inteirarem da situação da medicina dentária e
da saúde oral na região.
Face ao que foi exposto, reconheceram ser uma
mais valia a entrada de médicos dentistas no
Hospital Dr. Nélio Mendonça, para a área dos
tratamentos, depois da mais valia que consistiu
o apoio ao serviço de urgência do mesmo
hospital na área da traumatologia oral, iniciado
em Agosto de 2009.
Na sequência deste encontro, os deputados
defenderam publicamente a necessidade da
existência de um médico dentista em cada
centro de saúde das sedes dos 11 concelhos
da RAM, o que permitiria, ao nível dos cuidados
primários de saúde, uma cobertura total da
população.
Além disso, seriam criadas mais oito vagas para
médicos dentistas, uma vez que, de momento
só existem médicos dentistas em três concelhos
da região, nos centros de saúde do Funchal
(atende só crianças até 13 anos), de Porto
Moniz e do Porto Santo.

Orepresentanteda Região Autónoma
da Madeira no Conselho Directivo da
OMD, Gil Fernandes Alves, reuniu no
dia 8 de Julho, com o presidente do
Instituto de Administração da Saúde e
Assuntos Sociais, IP RAM, Maurício
Melim, e com o director Clínico do
Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM),
Miguel Ferreira, com o objectivo de
abordar a situação dos médicos
dentistas no Serviço Regional de
Saúde – SESARAM.
A OMD foi informada nesta reunião
que a médica estomatologista que
exercia funções no HNM solicitou a
aposentação, permanecendo o

HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA
VAGASPARA
DOISMÉDICOSDENTISTAS

serviço a funcionar apenas com um
único médico estomatologista.
Neste sentido, foi decidido que a vaga
será preenchida, a partir do dia 1 de
Agosto, por dois médicos dentistas
que farão o turno da manhã e o
médico estomatologista trabalhará no
turno da tarde.
Os médicos dentistas seleccionados,
Pedro Gomes e João Marco Vieira, já
prestavam serviço nos centros de
saúde do Bom Jesus (Funchal) e do
Porto Moniz. Para ocupar os lugares
deixados em aberto nos centros de
saúde, serão convidados outros dois
médicos dentistas.

PRESCRIÇÃO ELECTRÓNICA
INFARMEDLANÇASITE
ADAPTADOPARA TELEMÓVEIS
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NOMEAÇÃO
COMISSÃODE
AVALIAÇÃO
EXTERNA
DOSCURSOS
DEMEDICINA
DENTÁRIA
Manuel Fontes de Carvalho,
professor catedrático e ex-
bastonário da OMD, foi nomeado
Presidente da Comissão de
Avaliação Externa dos Cursos de
Medicina Dentária das
Universidades Portuguesas. Os
restantes membros da Comissão
são os colegas Manuel Marques
Ferreira (Coimbra), Luís Pires
Lopes (Lisboa) e Benjamin
Martin (Santiago de Compostela).
Esta Comissão é regida pela
legislação que regulamenta as
funções da Agência de Avaliação
e Acreditação do Ensino
Superior (A3es) e tem como
função a avaliação de todos os
cursos de medicina dentária
portugueses, bem como a
decisão sobre a acreditação
de todos os novos Cursos que
venham a ser propostos.

A Comissão de Ética para a
Investigação Clínica (CEIC) é, segundo
o disposto na Lei nº 46/2004 de 19
de Agosto, um organismo indepen-
dente constituído por individualidades
ligadas à saúde e a outras áreas de

O Programa Nacional de Promoção
de Saúde Oral (PNPSO) é
regulamentado pela Portaria nº
301/2009, de 24 de Março, no que
respeita à prestação de cuidados de
saúde oral personalizados, pre-
ventivos e curativos, ministrados por
profissionais especializados, através
de uma estratégia baseada em
procedimentos simplificados e
orientada para a satisfação de
necessidades de saúde que influem
nos níveis de bem-estar e na
qualidade de vida da população
beneficiária ao longo do ciclo de vida.
Prevê a referida portaria a avaliação

NOVA COMPOSIÇÃO

COMISSÃODEÉTICA
PARAA INVESTIGAÇÃO
CLÍNICA

actividade, cuja missão é garantir a
protecção dos direitos, da segurança
e do bem-estar dos participantes nos
ensaios clínicos, através da emissão
de um parecer ético sobre os
protocolos de investigação que lhe são
submetidos.
A fim de cumprir este objectivo, a CEIC
faz a avaliação prévia e a moni-
torização de todos os ensaios clínicos
com medicamentos de uso humano.
Desde o passado mês de Maio que a
CEIC apresenta uma nova
composição, tendo como presidente
Alexandre Quintanilha e como vice-
presidente Maria Alexandra Ribeiro.
O colega João Aquino, presidente do
Conselho Deontológico e de Disciplina
é o representante da OMD nesta
Comissão.

CHEQUE-DENTISTA

SELECÇÃO
DEAUDITORES

técnico-científica do Programa através
de indicadores específicos e a
realização de auditorias com base em
mecanismos de controlo.
A portaria nº206/2011, publicada a
23 de Maio, em Diário da República,
aprova os procedimentos e forma-
lidades a observar na selecção de
médicos dentistas e estomatologistas
para a realização de auditorias ao
PNPSO/cheque-dentista.
Brevemente serão abertas as
candidaturas para auditores. Consulte
a portaria no site da OMD e esteja
atento às nossas comunicações
futuuras.

MANUEL FONTES
DE CARVALHO
FOI NOMEADO
PRESIDENTE
DA COMISSÃO
DE AVALIAÇÃO
EXTERNA
DOS CURSOS
DE MEDICINA
DENTÁRIA DAS
UNIVERSIDADES
PORTUGUESAS
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A CEIC FAZ
A AVALIAÇÃO
PRÉVIA
E A MONI-
TORIZAÇÃO
DE TODOS
OS ENSAIOS
CLÍNICOS COM
MEDICAMENTOS
DE USO
HUMANO
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PREVÊ A
AVALIAÇÃO
DO PROGRAMA
ATRAVÉS DE
INDICADORES
ESPECÍFICOS E
A REALIZAÇÃO
DE AUDITORIAS
COM BASE EM
MECANISMOS
DE CONTROLO
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Manuel Fontes de Carvalho,
professor catedrático
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a) do art.53º do Estatuto, compete ao
Conselho Deontológico e de Disciplina
da OMD resolver todas as dúvidas
suscitadas pela interpretação e
aplicação do Estatuto e do Código
Deontológico.
Estipula o nº2 do artigo 20º do Código
Deontológico da OMD que o arquivo
clínico é propriedade do médico
dentista.
Nos termos da Informação deste
Conselho relativa à precisão dos
conceitos “Arquivo Clínico” e “Ficha
Clínica” publicada no Boletim
Informativo nº30 da OMD de Fevereiro
de 2006, o “Arquivo clínico”
compreendeafichaclínicadopaciente
e todos os meios auxiliares de
diagnóstico realizados para o efeito.
Da ficha clínica constam, além da
identificação do médico dentista que
realizou o tratamento e dos dados
pessoais do doente, a história clínica

do doente, a análise, interpretação e
conclusão dos meios auxiliares de
diagnóstico, o diagnóstico, os planos
de tratamento e os tratamentos
efectuados, podendo ser-lhe entregue
uma certidão da sua ficha clínica e
todo o material resultante do seu
programa de tratamento.
Importa atentar igualmente no
disposto na Lei nº 12/2005 de 26.02
relativa à informação genética e
informação de saúde. Estipula o artigo
3º daquele diploma legal que a
informação de saúde, incluindo os
dados clínicos registados, resultados
de análises e outros exames
subsidiários, intervenções e
diagnósticos,épropriedadedapessoa
a qual tem o direito de, querendo,
tomar conhecimento de todo o
processo clínico que lhe diga respeito.
Resultadoexpostoqueopaciente tem
direito ao teor informativo da sua ficha
clínica, bem como à entrega dos seus

meios auxiliares de diagnóstico.
Assim,atentandonoquadronormativo
supra exposto e considerando que a
partir do momento em que os
documentos são entregues ao
paciente cessa a responsabilidade do
médico dentista pela sua guarda,
importa registar o momento no qual a
entrega é efectivamente realizada.
Deste modo não pode o Conselho
Deontológico e de Disciplina deixar de
emitir a seguinte recomendação:
Caso o paciente solicite ao médico
dentista a entrega dos seus meios
auxiliares de diagnóstico, e
independentemente do seu suporte, é
recomendávelaassinaturaporambas
as partes uma declaração de entrega;
Da declaração acima mencionada
deve constar a data, hora, local, a
identificação do médico dentista e do
pacienteoudoseurepresentante legal
bem como a descrição dos meios
auxiliares de diagnóstico entregues.

RECOMENDAÇÃO
ENTREGADOSMEIOSAUXILIARESDEDIAGNÓSTICO
PELOMÉDICODENTISTAAOPACIENTE

Nos termosdo disposto no nº1, alínea
a), art.53º do Estatuto, compete ao
Conselho Deontológico e de Disciplina
da OMD (CDD) resolver todas as
dúvidas suscitadas pela interpretação
e aplicação do Estatuto e do Código
Deontológico.
Tomando em consideração que o nº1
do art.38º do Código Deontológico
estipulaquenasrelaçõesprofissionais
entre médicos dentistas deve presidir
um espírito de solidariedade
profissional, correcção e urbanidade.
Por sua vez, a alínea c) do art.39º do
mesmo código estabelece que os
médicos dentistas devem-se recipro-
camente assistência moral devendo
abster-se de fazer comentários
públicos à competência ou a métodos

fazer juízos clínicos e éticos e à
liberdade de diagnóstico e terapêutica
dentro da sua autonomia técnica e
profissional.
Assim, tomando em conta o supra
exposto, o CDD deliberou por
unanimidade recomendar à classe o
seguinte: Nos casos em que o médico
dentista discorde dos métodos e
tratamentos realizados pelo colega
anterior e sinta a necessidade de
transmitir tal informação ao paciente,
deve o médico dentista assumir a
responsabilidade dessa discordância
devendoreduziraescrito,caso lheseja
solicitado,sobpenadeserconsiderada
uma apreciação do foro pessoal e
subjectivo para efeitos do disposto no
art.39º do Código Deontológico.

utilizados por colega. Os preceitos
deontológicos acima mencionados
ganham especial importância nas
situações (frequentes) em que o
médicodentistaprocedeàobservação
de um paciente, o qual apresenta já
tratamentos dentários anteriormente
realizados por outro colega.
Pode acontecer que o médico dentista
não concorde com a terapêutica
seguida pelo colega anterior.
Porém, conforme já acima referido, o
médicodentistadeve-seabsterdefazer
comentários públicos à competência
ou a métodos utilizados por colega. No
entanto, não pode ser desconsiderada
nesta matéria a liberdade que é
reconhecida ao médico dentista pelo
nº2doart.9ºdoCódigoDeontológicode

RECOMENDAÇÃO
LIBERDADEDE JUÍZOCLÍNICONAS
RELAÇÕESENTREMÉDICOSDENTISTAS
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As regras estabelecidas na Directiva
em causa pretendem facilitar o
acesso a cuidados de saúde além
fronteiras bem como a cooperação
entre os vários Estado-membros,
sem prejuízo das respectivas
competências nacionais no que diz
respeito à organização nacional dos
serviços de saúde.
De fora desta Directiva estão os
serviços prestados no domínio dos
cuidados de saúde continuados,
transplantes e programas de
vacinação pública.
É estabelecido o princípio da não
discriminação por razões de
nacionalidade, devendo por ex. os
Estados-membros assegurarem que
os prestadores de cuidados de
saúde apliquem no seu território, aos
doentes dos outros Estados-
membros a mesma tabela de preços
aplicadas a doentes nacionais em
situação médica comparável.
Aos Estados-membros cabe também

e
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DIREITOS DOS DOENTES

CUIDADOSDESAÚDE TRANSFRONTEIRIÇOS
Foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia a Directiva 2011/24/UE de 9
deMarço relativa ao exercício dos direitos dos doentes emmatéria de cuidados
de saúde transfronteiriços

assegurar que os prestadores de
cuidados de saúde facultem
informação relevante ao doente que
permita fazer uma escolha
esclarecida as opções de
tratamento, a disponibilidade, a
qualidade e a segurança dos
cuidados de saúde e que disponham
de procedimentos de reclamação
transparentes, no respeito pela
privacidade pelo tratamento dos
dados pessoais encarado como
direito fundamental.
No sentido garantir a continuidade
dos tratamentos ao doente, o
Estados-membros devem criar
condições para que os tratamentos
prestados fiquem consignados num
processo clínico escrito ou
informático e tenham acesso pelo
menos a uma cópia desse registo.
A Directiva também estabelece as
regras no que diz respeito ao
processo de reembolso entre os
Estados-membros devidos pela

prestação de cuidados de saúde
transfronteiriços, bem como o
mecanismo de aviamento de
receitas entre os vários Estados-
membros.
Nos termos desta Directiva, a
Comissão Europeia apoia os
Estados-membros na criação de
redes europeias de referência entre
os prestadores de cuidados de
saúde possibilitando uma melhor
cooperação europeia no domínio dos
cuidados de saúde altamente
especializados.
A Directiva estabelece ainda as
regras para a cooperação entre os
Estados-membros em matéria de
avaliação das tecnologias da saúde
Os Estados-membros devem
transpor a presente Directiva para as
respectivas ordens jurídicas
nacionais até ao dia 25 de Outubro
de 2013.
A informação prestada não dispensa
a consulta do diploma legal.

DE FORA DESTA
DIRECTIVA
ESTÃO OS
SERVIÇOS
PRESTADOS
NO DOMÍNIO
DOS CUIDADOS
DE SAÚDE
CONTINUADOS,
TRANSPLANTES
E PROGRAMAS
DE VACINAÇÃO
PÚBLICA

”

“
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Conferênciado Comité Económico e
Social Europeu assinalou o Dia
Europeu das Profissões Liberais
O Comité Económico e Social
Europeu (CESE) organizou uma
conferência para assinalar o “Dia
Europeu das Profissões Liberais”,
que decorreu a 6 de Junho de 2011,
em Bruxelas.
Portugal esteve representado por
Orlando Monteiro da Silva que, na

“As profissões liberais são o pilar de
qualquer sociedade livre”, lê-se
numa resolução aprovada na mais
recente sessão plenária da ERO,
Organização Europeia Regional da
Federação Dentária Internacional,
que decorreu em Sofia, Bulgária, em
Maio.
O documento defende que a prática
da medicina dentária implica
liberdade de tratamento, de

Conferência de imprensa

FORTALECERAPRÁTICA LIBERAL
DAMEDICINADENTÁRIA

associação e de concorrência. No
interesse dos seus pacientes, os
médicos dentistas estão compro-
metidos com princípios éticos e
legais no exercício da sua profissão.
A Organização Europeia Regional da
FDI reafirmou o seu objectivo de
longa data de construção e
preservação da prática liberal da
medicina dentária. Por isso, a
resolução apela aos decisores

políticos dos países membros da
ERO para fortalecerem o papel das
profissões liberais, que consideram
de “vital importância”, em particular
no campo da saúde.
A Ordem dos Médicos Dentistas
esteve representada na sessão
plenária da ERO pelo seu secretário-
geral, Paulo Ribeiro de Melo, e pelo
membro do Conselho Directivo Tiago
Pires Frazão.

CESE DEBATE

PROFISSÕESLIBERAISNAEUROPA
qualidade de presidente do Conselho
Nacional das Ordens Profissionais
(CNOP), fez uma intervenção num
dos painéis, conjuntamente com
presidentes de organizações
congéneres de outros Estados-
membros.
O CESE é um órgão consultivo da
União Europeia (UE). Uma das
principais funções é servir de ligação
entre as instituições da UE e aquela

a que chama “sociedade civil
organizada”.
Ajuda a promover o papel das
organizações da sociedade civil
através do estabelecimento de um
“diálogo estruturado” com essas
organizações nos Estados-membros
e noutros países do mundo.
Consulte alguns dos documentos
debatidos na conferência em
http://goo.gl/56ZV0.
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Estaaudiência interactiva, organizada
pelo presidente da Assembleia-Geral,
Joseph Deiss, envolveu organizações
não-governamentais, organizações da
sociedade civil, do sector privado e
académico. Todos os Estados-
membros foram também convidados
a participar.
Jean-Luc Eisele, director executivo da
FDI, que interveio também em nome
da World Health Profissions Alliance
(WHPA),queagrupamédicos,médicos
dentistas, enfermeiros, farmacêuticos
e fisioterapeutas, assumiu, uma vez
mais, uma posição firme sobre esta
matéria, defendendo a inclusão das
doenças orais na lista das
doenças não transmissíveis como
acção prioritária no âmbito das
Nações Unidas e da Organização
Mundial de Saúde.
As doenças não-transmissíveis,
cancro,diabetes,doençaspulmonares
crónicas e cardiovasculares, matam

três em cada cinco pessoas no mundo
inteiro.Algumascondiçõesorais, como
a cárie dentária e doença periodontal,
partilham factores de risco comuns às
quatro principais doenças não
transmissíveis, incluindo dieta pouco
saudável (particularmente consumo
elevado de açúcares), tabaco e abuso
de álcool. Os profissionais de
saúde oral deverão ser parte
integrante de uma estratégia para a
prevenção, diagnóstico precoce e
tratamento destas doenças.
Presente também nesta audiência,
Orlando Monteiro da Silva, presidente-
eleito da FDI e coordenador do grupo
de trabalho sobre as doenças não
transmissíveis, manifestou “uma
grande expectativa nos resultados
deste encontro, que constituirão a
base para a reunião de alto nível da
Assembleia-Geral da ONU, que se
realiza em Setembro próximo”.
“O nosso objectivo é juntar

vários líderes de opinião a fim de
trazer ainda mais contributos para
esta discussão e criar um
círculo sólido para uma forte
chamada de atenção. Mais do que
nunca, todos os esforços
de mobilização social são neces-
sários”, salientou o dirigente.
“Como membros da FDI é nosso dever
fazer com que cada governo esteja
consciente do problema das doenças
não transmissíveis e recomendar
acções específicas para cada um.
Informar sobre o que está feito e
alertar para o que poderá ainda ser
realizado é a nossa meta. Será uma
autêntica maratona para reduzir o
impacto e as mortes causadas
por doenças não transmissíveis, mas
sem dúvida um começo sólido que se
iniciou em Junho em Nova Iorque”.

Consulte mais informação sobre este
assunto em http://goo.gl/3mlRK.

AUDIÊNCIA NAS NAÇÕES UNIDAS

FDIDEFENDE INCLUSÃODASDOENÇAS
DACAVIDADEORALNALISTA
DEDOENÇASNÃOTRANSMISSÍVEIS

Decorreu na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), emNova Iorque, no
passado dia 16 de Junho, uma audiência de grande importância sobre a prevenção e
controle de doenças não transmissíveis
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O bastonário da OMD, Orlando
Monteiro da Silva, solicitou ao novo
ministro da Saúde, Paulo Macedo,
uma audiência com o objectivo de
discutir o importante papel que a
saúde oral deveria desempenhar na
CimeiradeDoençasnãoComunicáveis
(DNC) da Assembleia Geral das
Nações Unidas com os Chefes de
Estado, em Setembro de 2011.
“Gostaríamos de submeter à sua
apreciação propostas específicas
sobre a forma como a saúde oral

diabetes são mais susceptíveis a
infecções orais. A periodontite pode
potencialmente afectar o controlo da
glicose no sangue.
•Cancro. O cancro oral é o sexto mais
comum no mundo e os médicos
dentistas são frequentemente os
primeiros a identificá-lo. Nos Estados
Unidos, a taxa de sobrevivência a 5
anos para cancro oral diagnosticado
precocemente é de 75%,
comparativamente a uma taxa de
20% se diagnosticado tarde.
•Doenças respiratórias crónicas.
Provou-se que as bactérias orais
aumentam o risco de infecção respi-
ratória em doentes não ambulatórios.
Todas as doenças orais partilham
factores de risco com as outras quatro
mais importantes, incluindo uma dieta
pouco saudável (particularmente o
consumo elevado de açúcar), tabaco
e o uso nocivo do álcool.
As doenças orais são relevantes por
direito próprio devido à diversidade do
seu impacto, e não só por estarem
ligadas aos “big four”. Por exemplo, a
cárie dentária é a doença não-
comunicável mais comum no mundo.
Os profissionais da saúde oral devem
ser uma parte integrante da solução
para a prevenção, diagnóstico
precoce e tratamento.
“É nossa premissa que quaisquer
debates que abranjam estas
patologias devem incluir uma
componente de saúde oral, e que a
sua inclusão será essencial para o
sucesso da Cimeira”, alertou o
bastonário.

poderá ser tratada na Declaração da
Cimeira”, referiu o bastonário.
Orlando Monteiro da Silva lembrou
que a saúde oral está
intrinsecamente ligada a cada uma
das quatro patologias crónicas que
serão abordadas na Cimeira, como
por exemplo:
•Doença Cardiovascular. Periodontite,
uma doença inflamatória oral comum,
que foi associada à doença
cardiovascular.
•Diabetes mellitus. Pessoas com

AGENDA LOCAL PARA UM PROBLEMA GLOBAL

ACÁRIEDENTÁRIAÉADOENÇA
NÃO-COMUNICÁVEL
MAISCOMUMNOMUNDO

Também a nível nacional a ser desenvolvidos esforços para colocar as doenças não comunicáveis
na agenda dos governantes






