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ESTIMADOS COLEGAS,

Ainda a problemática das convenções, seguros e planos de
saúde…

Recentemente, a Ordem levou a cabo um inquérito em su-
porte eletrónico sobre esta matéria, com especial enfoque
na caracterização dos planos de saúde e a sua indistinta e di-
fícil qualificação de entre a miríade de seguros e de con-
venções disponíveis no mercado da saúde.

É de realçar o número de respostas recebidas em cerca de
quinze dias, num total de 2767, com um tempo médio de
resposta de 19 minutos no preenchimento do inquérito, o
quemostra inequivocamente que osmédicos dentistas estão
com a sua Ordem.

Sei que responder a inquéritos pode parecer um incómodo.
Mas, a colaboração de todos, é fundamental. Instituições
como a OMD têm que basear a sua atuação não apenas na
sua credibilidade, mas, também, sempre que possível, sus-
tentada em dados, estatísticas e estudos.

Está atualmente o Centro de Estudos deGestão e Economia
Aplicada da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, a
proceder ao tratamento estatístico das respostas, para que
depois as mesmas sejam devidamente enquadradas nos
propósitos e objetivos que a OMD estabeleceu.
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O CAMINHO DE UMA

ORDEM PROFISSIONAL
PASSA POR

ESTABELECER
PARCERIAS

ESTRATÉGICAS COM AS
ENTIDADES QUE PODEM

AJUDAR A REGULAR
CONVENIENTEMENTE
ESTA ÁREA, ÀS QUAIS
ASSISTE UM PODER
LEGAL EXPLÍCITO DE

INTERVENÇÃO

”

“

Seguidamente, serão feitas exposições detalhadas às entida-
des que regulam esta matéria no nosso País, tais como aAu-
toridade da Concorrência, Entidade Reguladora da Saúde,
Instituto do Consumidor, Instituto de Seguros de Portugal e
outras instituições ou personalidades que entendemos serem
relevantes neste nosso combate, em favor de umamelhorme-
dicina dentária e da valorização da profissão e das suas con-
dições de exercício.

O inquérito é naturalmente anónimo. Dos comentários fei-
tos pelos colegas, surgiram muitas pistas interessantes que
estão a ser devidamente integradas no documento final.
No entanto, há um conjunto grande de questões que dividi-
ria em três grupos, os quais me merecem,desde já, pela sua
importância, alguns comentários.

1º grupo: “(…) A Ordem devia ter uma Tabela de Nomen-
clatura com valores mínimos para obstar à unilateralidade
de seguros, convenções e planos de saúde no estabeleci-
mento de preços (…)”.

Apreciação:
Aparentemente é uma boa ideia. Contudo, à luz da lei, é
proibida. Às ordens profissionais está vedada a possibili-
dade de fixarem tabelas de valores, sejam eles mínimos ou
máximos, ainda que meramente indicativos.

Inclusivamente, em 2005 a OMD foi multada pela Autori-



O bastonário
Orlando Monteiro da Silva
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dade da Concorrência por ter mantido, no passado, uma ta-
bela deste género. À altura foram também multadas a
Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos Veterinários e
ainda a Câmara dos Solicitadores, por este mesmomotivo.

As leis da concorrência e do livre mercado interno, que
ainda recentemente foram reforçadas através da Lei
19/2012 de 8 de Maio, não o permitem…
De resto, chamoa atenção para a vastidão do enunciado da in-
dicada Lei. No seu texto refere que: “São proibidos os acor-
dos entre empresas, as práticas concertadas entre empresas
e as decisões de associações de empresas que tenhampor ob-
jeto ou como efeito impedir, falsear ou restringir de forma
sensível a concorrência no todo ou emparte domercado na-
cional, nomeadamente os que consistam em: a) Fixar, de
formadireta ou indireta, os preços de compra oude vendaou
quaisquer outras condições de transação“.

É ainda curioso notar a recente jurisprudência do Tribunal
de Justiça que qualifica sem margem para dúvida, as or-
dens profissionais e colégios como verdadeiras “associa-
ções de empresas” para efeitos de concorrência.

2º grupo: “(…) a OMD devia negociar diretamente com
seguros, convenções e planos os valores e os termos con-
tratuais (…)”

Apreciação:
Não apenas estão vedadas às ordens profissionais quais-
quer funções de negociação tipicamente sindical, como é o
caso da negociação contratual direta quando interfira em
relações negociais individuais, como é frequentemente ob-
jeto de uma proibição mais vasta qualquer iniciativa, ainda
que do próprio Estado, quando se entenda que viola asmes-
mas normas da livre concorrência aqui invocadas…

3º grupo: “(…) a OMD devia ser ainda mais ativa nesta
matéria(…)”

Apreciação:
Este inquérito vai precisamente no sentido de atuar na esfera
do que nos permite o Estatuto.
Recorde-se a título de exemplo as ações e iniciativas pas-
sadas da Ordem sobre esta matéria: em 2008 a Ordem dos
Médicos Dentistas denunciou a questão dos “Seguros de
Saúde Dentária” às seguintes entidades: Direção Geral do
Consumidor (14/10/2008); Entidade Reguladora da Saúde
(26/6/2008); Instituto de Seguros de Portugal (26/6/2008);
Provedor de Justiça (26/6/2008); DECO (26/6/2008) eAu-
toridade da Concorrência (14/9/2006 e em 12/4/2011).

De notar que a OMD de há muito tem vindo a alcançar im-
portantes vitórias no combate ao exercício ilegal e nos abu-
sos de grandes grupos económicos, que têm vindo a ser
publicamente comunicados.

O caminho de uma ordem profissional passa por estabelecer
parcerias estratégicas comas entidades quepodemajudar a re-
gular convenientemente a sua área de influência, às quais as-
siste umpoder legal explícito de intervenção.Eperpassa ainda
pelamobilização do poder legislativo e político para a adoção
de legislação que combata os flagelos dos preços “gratuitos”,
dapublicidade enganosa edeummodomais focadooabate de
todas as formas de exploração dosmédicos dentistas.

Neste âmbito, estamos centrados emmodalidades particula-
res de eventuais abusos de posição dominante nomercado, de
cartelização e de abusos de dependência económica por parte
das entidades gestoras deste tipo de produtos.
Para pública demonstração destes conceitos, muito em
breve teremos notícias sobre o resultado do inquérito e sobre
as diligências que a OMD levará a cabo com base nas refe-
ridas conclusões.

Desejo umas boas férias àqueles que delas vão por agora
usufruir.



aconteceu...

ASSEMBLEIA GERAL DA OMD
APROVOU
RELATÓRIO
E CONTAS 2011
POR UNANIMIDADE
A Assembleia Geral Ordinária da Ordem dos
Médicos Dentistas realizou-se no passado
dia 14 de abril, em Lisboa.
Da ordem de trabalhos constava, como
ponto único, a discussão e votação do
Relatório e Contas do Conselho Diretivo,
referente ao exercício de 2011.
No início da Assembleia, 308 médicos
dentistas fizeram-se representar por
procuração, um dos maiores números de
sempre em termos de representatividade.
Após prolongada discussão, no final, o
Relatório e Contas foi aprovado por
unanimidade, por 34 médicos dentistas
presencialmente e 198 por procuração.
A Mesa foi constituída pelo presidente, João
Caramês, e secretariada por Cristina Trigo
Cabral, Joel Ribeiro dos Santos e André Moz
Caldas.

EDIÇÃO ELETRÓNICA
“OS NÚMEROS
DA ORDEM
– ESTATÍSTICAS 2012”
Já se encontra disponível no site da OMD, a publicação
“Os Números da Ordem 2012”, que dá a conhecer aos
agentes decisores da área da saúde, aos profissionais
nela intervenienteseàpopulaçãoemgeral,algunsdados
estatísticos referentes à medicina dentária portuguesa.
Consideramos esta publicação, editada desde 2005,
de grande relevância para todos aqueles que
pretendam iniciar ou alterar o exercício profissional na
atividade privada; particularmente para os recém-
graduados, esta publicação poderá ser extremamente
útil já que auxiliará no conhecimento da realidade
socioeconómica que se relaciona com o exercício da
profissão em Portugal.
A Ordem dos Médicos Dentistas conta atualmente com
7419 associados. Mas a projeção elaborada para o
ano de 2016 estima que nesse ano existam cerca de
11510 médicos dentistas em Portugal, um número
55% superior face ao registado neste momento. Esta
projeção coloca em destaque um problema que já se
faz sentir e tem vindo a agravar-se nos últimos anos: o
aumento de desemprego e subemprego entre os
médicos dentistas.
Este documento, elaborado pelo Departamento de
Higiene e Epidemiologia da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, foi enviado para cerca de 500
instituições nacionais. O documento está disponível
em www.omd.pt/numeros

NO INÍCIO DA
ASSEMBLEIA,
308 MÉDICOS
DENTISTAS
FIZERAM-SE
REPRESENTAR
POR
PROCURAÇÃO,
UM DOS
MAIORES
NÚMEROS
DE SEMPRE
EM TERMOS DE
REPRESENTA-
TIVIDADE

”

“

A ORDEM DOS
MÉDICOS
DENTISTAS

CONTA
ATUALMENTE
COM 7419

ASSOCIADOS.
MAS A

PROJEÇÃO
ELABORADA

PARA O ANO DE
2016 ESTIMA

QUE NESSE ANO
EXISTAM CERCA

DE 11510
MÉDICOS

DENTISTAS EM
PORTUGAL

”

“
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JUNTO
DOS FUTUROS
MÉDICOS
DENTISTAS
A OMD dinamizou, pelo terceiro ano
consecutivo, sessões de
esclarecimento com os alunos
finalistas dos sete cursos de
medicina dentária nacionais. A
poucos meses de concluírem os
estudos, os futuros médicos
dentistas ficaram a conhecer melhor
o funcionamento da OMD -
competências, estrutura interna e
processo de inscrição. Também
foram elucidados sobre algumas das
medidas de apoio a que terão direito.
Para começar, a isenção de
pagamento de quotas durante 12
meses após a conclusão do curso.
Estes encontros decorreram nas
instalações das instituições durante
maio de junho.

GOVERNO APROVA PROGRAMA ‘IMPULSO JOVEM’
OMD DEFENDEU INTEGRAÇÃO
DOS MÉDICOS DENTISTAS
O Conselho de Ministros aprovou, a 6 de junho, o programa “Impulso Jovem”,
que possui um fundo superior a 344 milhões de euros e que cobre um
universo de 90 mil jovens.
De acordo com o comunicado do Governo, o Plano Estratégico de Iniciativas
de Promoção da Empregabilidade Jovem e de Apoio às PME assenta em três
pilares: estágios profissionais, apoio à contratação, à formação profissional e
ao empreendedorismo, e ainda apoios ao investimento.
Recorde-se que o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando
Monteiro da Silva, tinha feito sentir ao secretário de Estado para Ensino
Superior, João Filipe Queiró, num debate realizado em Coimbra, a pertinência
das profissões reguladas qualificadas, como a medicina dentária, não serem
excluídas do programa de estágios profissionais agora aprovado.
No âmbito deste programa, o ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares,
Miguel Relvas, anunciou também uma redução da taxa social única (TSU) de
90%, até ao montante máximo de 175 euros, para as empresas que
contratem a termo jovens desempregados de longa duração, por um período
mínimo de 18 meses.
Entretanto, o secretário de Estado do Emprego, Pedro Martins, afirmou que os
jovens inscritos nos centros de emprego há pelo menos quatro meses são «o
público prioritário» no âmbito deste programa. Um dos pilares do programa é
o ‘passaporte emprego’ que, numa primeira fase, permitirá ao jovem ter um
estágio numa empresa e, numa segunda fase, passar a ter um contrato sem
termo, explicou Pedro Martins na conferência de imprensa no final do
Conselho de Ministros.

A OMD
DINAMIZOU,

PELO TERCEIRO
ANO

CONSECUTIVO,
SESSÕES DE

ESCLARECIMEN
TO COM OS

ALUNOS
FINALISTAS
DOS SETE

CURSOS DE
MEDICINA
DENTÁRIA
NACIONAIS

”

“

O CONSELHO
DE MINISTROS
APROVOU,
A 6 DE JUNHO,
O PROGRAMA
“IMPULSO
JOVEM”,
QUE POSSUI
UM FUNDO
SUPERIOR A
344 MILHÕES
DE EUROS E
QUE COBRE UM
UNIVERSO DE
90 MIL JOVENS

”

“
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O Conselho Diretivo da Ordem dos
Médicos Dentistas deliberou, para os
associados com mais de 65 anos, a
isenção do pagamento de quotas, a
inscrição gratuita no congresso e na
formação contínua (exceto cursos
com número limitado de vagas).
Para que os associados possam
usufruir das regalias acima descritas,
deverão ter pelo menos um período
mínimo de 10 anos de inscrição e a
quotização regularizada. O não
cumprimento destas premissas
impede o associado de beneficiar
das regalias aprovadas pelo

Conselho Diretivo.
Para os novos associados (jovens
médicos dentistas), foi decidida a
isenção de um ano de quotas para
inscrições a partir de 1 julho de
2012.

CONSELHO DIRETIVO DELIBEROU REGALIAS
NOVOS ASSOCIADOS
E COM MAIS DE 65 ANOS

O CONSELHO
DIRETIVO DA
ORDEM DOS
MÉDICOS
DENTISTAS
DELIBEROU,
PARA OS
ASSOCIADOS
COM MAIS DE
65 ANOS, A
ISENÇÃO DO
PAGAMENTO
DE QUOTAS

”

“
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vai acontecer... EDIÇÃO ONLINE
GUIA DO MÉDICO
DENTISTA
Encontra-se disponível a edição
online do Guia do Médico Dentista,
uma publicação que reúne uma série
de orientações essenciais para o
exercício da profissão, elucidando
sobre as normas e regras que lhe são
aplicáveis, de forma ordenada e de
fácil consulta.
Este documento constitui um ponto
de referência no âmbito do vasto
universo de legislação existente e em
constante mutação. É, portanto, uma
síntese que certamente não
dispensa o acompanhamento por
todos da natural evolução normativa
a nível nacional e comunitário.
A edição do Guia do Médico Dentista
permanecerá em suporte digital,
disponibilizado na página eletrónica
da OMD, de forma a garantir o
acesso cómodo, facilitado e
generalizado à informação.
Não deixamos de registar que todas
as contribuições dos médicos
dentistas serão bem-vindas por
forma a valorizar e dinamizar os
conteúdos oferecidos a toda a classe
e que não se pretendem estáticos,
dada a natureza dos mesmos.

ENCONTRA-SE
EM FASE DE

CONCLUSÃO A
EDIÇÃO ONLINE

DO GUIA DO
MÉDICO

DENTISTA, UMA
PUBLICAÇÃO
QUE REÚNE

UMA SÉRIE DE
ORIENTAÇÕES
ESSENCIAIS

PARA O
EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO

”

“

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO ONLINE
XXI CONGRESSO OMD
A Ordem dos Médicos Dentistas realiza o seu congresso anual nos
dias 8, 9 e 10 de novembro de 2012, na Exponor – Feira
Internacional do Porto, na cidade de Matosinhos.
Elaborámos um programa científico de excelência, com a presença
de 21 oradores portugueses e 17 oradores estrangeiros, que
reflete uma escolha criteriosa e abrangente das diferentes áreas da
medicina dentária, unindo o conhecimento teórico à prática clínica.
O Congresso da OMD não se esgota somente nas conferências. É
um espaço de mostra da produção científica nacional e
internacional, de debate e troca de ideias. As 177 apresentações
científicas selecionadas este ano são, por isso, um testemunho e
um exemplo da vivacidade da medicina dentária atual.
Quisemos, também, abranger e promover o relacionamento com
outras especialidades médicas. Para isso, criámos um fórum, onde
serão discutidos as múltiplas relações entre as patologias da
cavidade oral e a saúde em geral.
A realização do Fórum Ibérico mantém-se, com o objetivo de
permitir um intercâmbio de experiências entre profissionais
portugueses e espanhóis.
Por outro lado, a enorme afluência de empresas que desejam
participar Expo-Dentária tem sido notável, o que fará desta feira
um evento repleto de novidades em termos de produtos e
tecnologia.
Faça a sua inscrição online no site da OMD, de forma mais
cómoda, rápida e usufruindo de descontos substanciais. Se efetuar
a sua inscrição online até ao dia 31 de julho, paga apenas 120€.
A partir dessa data, até 31 de outubro, o valor da inscrição online
passa a ser de 140€.
Consulte mais informações sobre o XXI Congresso da OMD em
www.omd.pt/congresso.

FAÇA A SUA
INSCRIÇÃO
ONLINE
NO SITE DA
OMD,
DE FORMA
MAIS CÓMODA,
RÁPIDA E
USUFRUINDO DE
DESCONTOS
SUBSTANCIAIS

”

“
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Como é do conhecimento público,
independentemente da iniciativa
pertencer ou não à OMD (através do
reencaminhamento de denúncias ou
participações que vai recebendo), o
combate ao exercício ilegal da
profissão de médico dentista e a
defesa da qualidade dos tratamentos
de medicina dentária praticados no
nosso País, tem ganho uma
preponderância inegável.
Para o sucesso destas intervenções,
muito têm contribuído os colegas que
participam nas ações de fiscalização
em representação da OMD e que
integram o Grupo de Intervenção ao

Exercício Ilegal (GIEI), criado sobre a
égide do Conselho Diretivo.
Estes colegas têm contribuído
largamente para uma maior e melhor
compreensão e esclarecimento de
todas as partes envolvidas (entidades
e médicos dentistas visados) acerca
de diversos requisitos da medicina
dentária, ao nível de equipamento,
produtos e documentação obrigatória
nas clínicas.
A coadjuvar estas equipas de
fiscalização, estão os serviços do
departamento jurídico da OMD, que
no próprio decurso das ações de
fiscalização transmitem informação

acerca da legalidade dos
profissionais vistoriados, permitindo
assim uma rápida deteção de
situações de exercício ilegal e ainda
no tratamento e reencaminhamento
posterior da informação recolhida ao
órgão competente para aferição de
responsabilidade disciplinar.
Convém relembrar que o médico
dentista, enquanto diretor clínico, é
responsável pelo cumprimento de
todas as regras deontológicas e legais
relacionadas com a atividade da
medicina dentária.
Nestes termos, o médico dentista
deve controlar a legalidade do

A colaboração entre a OMD e as várias entidades com reguladoras do setor da saúde
(Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e Entidade Reguladora da Saúde) tem permitido
a deteção de graves irregularidades ao nível do exercício da medicina dentária em Portugal.

EXERCÍCIO ILEGAL
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A COADJUVAR
ESTAS EQUIPAS
DE
FISCALIZAÇÃO,
ESTÃO OS
SERVIÇOS DO
DEPARTAMENTO
JURÍDICO DA
OMD, QUE
NO PRÓPRIO
DECURSO DAS
AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO
TRANSMITEM
INFORMAÇÃO
ACERCA DA
LEGALIDADE
DOS
PROFISSIONAIS
VISTORIADOS

”

“

exercício profissional dos seus
colaboradores, estando totalmente
vedados atos ou omissões que
permitam ou facilitem o exercício
ilegal da profissão.
O exercício da medicina dentária por
quem não é médico dentista é
suscetível de constituir crime de
usurpação de funções. Os colegas
que facilitem ou encubram este tipo
de situações, para além da
responsabilidade disciplinar, poderão
responder criminalmente em tribunal.
O médico dentista deve, ainda,
assegurar as melhores condições
possíveis para a prestação dos seus
atos médico-dentários, de molde a
satisfazer as necessidades de
tratamento do paciente, sendo
responsável pela qualidade das
condições de funcionamento da sua
clínica.
Toda a conduta prevaricadora destas
regras está sujeita a um rigoroso
escrutínio do foro disciplinar por parte
do Conselho Deontológico e de
Disciplina, podendo acrescer, con-
forme o caso concreto,
responsabilidade contraordenacional,
civil e criminal.
Assim, num quadro de estreita
colaboração institucional, a Entidade
Reguladora da Saúde (ERS) reportou
no passado mês de Fevereiro à OMD,
mais duas situações de exercício
ilegal detetado e verificado pelos seus
inspetores.
Desta feita, na sequência de várias
denúncias remetidas à ERS, foi
desencadeada uma ação de
fiscalização a uma clínica dentária na
zona da Amadora alegadamente
pertencente a um motorista de
autocarros da Carris – Transportes
Públicos de Lisboa.
As piores suspeitas foram
confirmadas, uma vez que as
técnicas de fiscalização verificaram
que ali eram prestados tratamentos
dentários pela mulher do dono da
clínica, a qual não era médica
dentista.
Com efeito, as autoridades

depararam-se com duas utentes,
uma que aguardava consulta na sala
de espera e outra já devidamente
sentada numa cadeira de dentista,
num gabinete equipado com os
demais instrumentos próprios da
atividade.
A falsa “médica dentista” declarou
sem reservas que não tinha qualquer
carteira profissional”, apenas
possuindo o 12º ano incompleto e
que exercia as funções de “médica
dentista”, naquela clínica, há cerca de
4 anos.
De acordo com a informação da ERS,
a clínica em causa não dispunha de
qualquer indicação de corpo clínico
nem de livro de reclamações, tendo
sido ordenada a suspensão imediata
do seu funcionamento.
Estando em causa o exercício ilegal
da profissão de médico dentista, os
factos foram denunciados pela ERS
aos serviços do ministério público
competente.
No início deste ano, um outro caso de
exercício ilegal foi também detetado
numa clínica dentária na Ameixoeira,
na zona de Lisboa.
Foi detetado pelas entidades

competentes a prestação de
cuidados de saúde por terceiros não
habilitados legalmente para o efeito,
bem com o uso indevido de vinhetas
por médico dentista, o que pode
indiciar a prática de crime de
falsificação.
A referida clínica estava equipada
com uma unidade móvel com a
designação “Consultório Móvel”.
Verificou-se ainda que o médico
dentista ocupava o cargo de diretor
clínico de todas as clínicas do grupo,
sem indicar substituto.
Também nesta situação, os factos
foram reportados pelas autoridades
competentes à Procuradoria-Geral da
República para competente
investigação criminal, sem prejuízo da
responsabilidade disciplinar do
médico dentista visado.
A atuação célere, quer das várias
autoridades, quer da OMD, tem
permitido o combate eficaz a
situações de exercício ilegal,
reforçando a confiança da
comunidade na competência dos
médicos dentistas e garantir assim a
prestação de cuidados de saúde de
qualidade.
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ROM - Qual tem sido a postura
adotadapelaOMDrelativamenteao
exercício ilegal?
TPF - A postura da OMD, ao nível da
prevenção do exercício ilegal da
profissão, tem sido bastante proactiva,
tendo sido criado, há cerca de um ano
e meio, um gabinete específico para o
efeito, o GIEI – Gabinete de
Intervenção contra o Exercício Ilegal.
Sempre que existem indícios de
exercício ilegal, o GIEI atua, alertando
as entidades reguladoras, as

TIAGO PIRES FRAZÃO, COORDENADOR DO GIEI

GABINETEDE INTERVENÇÃO
CONTRAOEXERCÍCIO ILEGAL

autoridades de saúde, as autoridades
policiais e, por vezes, judiciais. A
grande fonte de informação para que
possamos recolher estes indícios são,
sem dúvida, as denúncias feitas por
colegas e por alguns pacientes.
E é aqui que os colegas têm de
desempenhar um papel mais ativo,
porque acreditamos que existe um
conhecimento muito vasto de casos
de exercício ilegal mas que não são
denunciados à Ordem. Quantos de
nós em conversas com colegas não

ouvimos casos de exercício ilegal?
Mas o facto é que são poucas as
situações reportadas à OMD!
Temos consciência que muitos
colegas não denunciam por medo de
represálias por parte dos proprietários
das clínicas onde trabalham e onde
existe exercício ilegal da profissão.
Outros, não querem saber e acham
que é um assunto apenas da esfera
da OMD.
Felizmente, e fruto da intensa
cooperação estabelecida entre a OMD
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intenso trabalho desenvolvido pela
OMD junto das autoridades de saúde,
tem vindo a verificar-se um aumento
drástico das solicitações à OMD para
participar em vistorias/inspeções.
O GIEI da OMD tem aumentado
progressivamente o seu número de
membros e colaboradores e, como tal,
por norma, integra pelo menos um
elemento em cada equipa de vistoria
simples. Em situações mais
complexas, como por exemplo, em
situações de buscas com as polícias, o
GIEI integra pelo menos dois colegas
em cada equipa, estando por vezes
mais de seis equipas a atuar
simultaneamente num mesmo caso,
à mesma hora e em sítios distintos.
Muitas situações vão bem mais além
do que a falta de condições higio-
sanitárias, o exercício ilegal da
profissão ou o crime de usurpação de
funções, como por exemplo, os crimes
de auxílio à emigração ilegal e a
adulteração de substâncias
medicamentosas.
O GIEI promove ainda reuniões entre
os seus membros e colaboradores
para que se possa trocar experiências
de terreno e afinar procedimentos.

ROM-Nasaçõesde fiscalizaçãoque
têmsidoefetuadasnosconsultórios
e clínicas de medicina dentária,
pode descrever-nos algumas situa-
ções que se tenham destacado, em
termos de exercício ilegal e de
condições higio-sanitárias?
TPF - De um modo geral e na maioria
dos casos, nas ações de fiscalização
de rotina que efetuamos, as clínicas e
consultórios apresentam boas
condições de higiene e segurança.
Por outro lado, também é frequente
intervirmos no local junto dos
representantes das entidades oficiais
envolvidas na inspeção, de modo a
evitar “excessos de zelo” e exigências
não fundamentadas, o que por vezes
acontece.
Em muitas situações, a nossa ação é
sobretudo pedagógica, no sentido de
aconselhar sobre os aspetos que

e as diversas entidades e autoridades
de saúde, são cada vez mais
conhecidas as consequências para o
exercício ilegal, muitas até bastante
recentes e divulgadas extensivamente
pelos meios de comunicação social.
Gostaria de relembrar que a
comunicação de práticas de exercício
ilegal, para além de ser obrigatória por
parte dos colegas, segundo o
estipulado no nosso Código
Deontológico e de Disciplina, é um
instrumento fundamental para
combater este autêntico flagelo que
tem assolado a profissão. Tenhamos
noção que a OMD não tem atribuição
legal por si só ou a capacidade
logística para ter um “exército” de
funcionários, que possibilite investigar
por todo o país a existência de
exercício ilegal. Por outro lado,
ninguém conhece melhor a região, as
cidades, as vilas, ou as aldeias, como
os colegas que lá trabalham. Ninguém
melhor do que eles, na sua zona, sabe
ou pode descobrir quais os sítios onde
ocorre a prática ilegal da profissão.
Só os colegas, nas suas áreas de
influência, poderão ser os verdadeiros
e eficazes “olhos e alertas da Ordem”
na vigilância e denúncia destas
práticas ilegais. Sem um verdadeiro
empenho dos colegas, torna-se difícil
combater, de forma intensiva e eficaz,
o exercício ilegal da medicina dentária.
Esta é, sem dúvida, uma matéria que
diz respeito a todos e ao seu sentido
de responsabilidade enquanto
profissionais e cidadãos.

ROM - Por norma, quantos elemen-
tos integram as equipas que atuam
no terreno?
TPF - O número de elementos no
terreno costuma variar de acordo com
o número de entidades envolvidas e
com a complexidade do caso em
questão. Existem bastantes situações
de vistorias em que a presença da
Ordem não é solicitada, até porque as
diversas autoridades de saúde, por
Lei, não são obrigadas a fazê-lo. No
entanto, e penso que fruto de um

poderão ser modificados, tendo em
vista o cumprimento da legislação em
vigor.
Outras situações existem, e são cada
vez mais frequentes, em que nos
deparamos com clínicas ou
consultórios sem as condições
mínimas de higiene e segurança ou
com profissionais não habilitados ao
exercício da profissão. Nestes casos,
onde existe grave violação da
dignidade da profissão ou ameaça à
saúde e bem-estar dos pacientes e
das pessoas que lá trabalham, a OMD
tem uma ação determinada pela
exigência de tomada de medidas
pelas entidades oficiais que
acompanham as inspeções.
Do que temos encontrado, posso dar
vários exemplos de situações mais
extremas e que levaram à suspensão
da atividade de locais: falta de um
sistema de recolha de resíduos
biológicos, armazenamento de
agulhas e objetos cortantes usados
em garrafas de refrigerantes e
garrafões de água, conspurcação de
bancadas e gavetas, falta de um
circuito de esterilização adequado (ex.:
ausência de autoclave), esterilização e
reutilização de material de uso único
(ex.: lâminas de bisturi, aspiradores de
saliva, agulhas e fios de sutura, entre
outros), reutilização de anestesias,
exercício ilegal por profissionais não
habilitados, entre outros. É de referir
que estes dois últimos exemplos
constituem crime e são reportados ao
Ministério Público, seguindo depois os
procedimentos judiciais.

ROM - Quais são as entidades que
solicitam à OMD colaboração nas
ações de fiscalização realizadas no
combate ao exercício ilegal e má
prática?
TPF - Por norma, participam nestas
ações a autoridade de saúde,
vulgarmente na pessoa do delegado
de saúde, a Entidade Reguladora da
Saúde e a Inspeção-Geral das
Atividades em Saúde. No entanto, em

...

DO QUE TEMOS
ENCONTRADO,
POSSO DAR
VÁRIOS
EXEMPLOS DE
SITUAÇÕES MAIS
EXTREMAS E
QUE LEVARAM À
SUSPENSÃO DA
ATIVIDADE DE
LOCAIS: FALTA
DE UM SISTEMA
DE RECOLHA DE
RESÍDUOS
BIOLÓGICOS,
AGULHAS
E OBJETOS
CORTANTES
USADOS EM
GARRAFAS DE
REFRIGERANTES
E GARRAFÕES
DE ÁGUA,
CONSPURCAÇÃO
DE BANCADAS E
GAVETAS, FALTA
DE UM
CIRCUITO DE
ESTERILIZAÇÃO
ADEQUADO...
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uniformização das entidades, do
sistema e das práticas e condutas a
seguir pelos representantes nos
locais de vistoria/inspeção.

ROM - Como se tem processado a
interligaçãodosprofissionaisnestas
equipasmultidisciplinares?
TPF - A interligação dos represen-
tantes da OMD, nas ações de
fiscalização, com os representantes
das entidades oficiais tem sido
excelente e surgiu de uma forma
natural, uma vez que os objetivos são
similares quando se trata de
salvaguardar a saúde pública. O
número de solicitações para a OMD
participar em ações de fiscalização
tem sofrido uma evolução
exponencial, fruto também do
excelente relacionamento conseguido
durante as ações desenvolvidas.

ROM - Como vê a atual composição
destas equipas?
TPF - A composição das equipas de
vistoria difere consoante a entidade
que as organiza
O ideal era que estivesse sempre um
médico dentista presente nestas
ações. Por outro lado, é necessário
lembrar que a representação da OMD
nas vistorias é um trabalho voluntário
por parte dos colegas. Dada a grande
quantidade de vistorias que têm
decorrido pelo país, são necessárias
cada vez mais pessoas disponíveis, o
que nem sempre é fácil porque
muitas vezes estas são marcadas
com poucos dias de antecedência.
Aliás, a OMD decidiu criar o GIEI
devido ao número crescente de
solicitações. Um agradecimento
especial a todos quantos
demonstram a sua disponibilidade
pessoal em difíceis situações de
agendamento que muitas vezes
acontecem com caracter de urgência.

ROM - Qual a importância destas
ações de fiscalização?
TPF - As ações de fiscalização tem um
objetivo primário de proteção da

saúde pública, fundamentalmente a
proteção dos pacientes e dos
profissionais de saúde, para que não
existam práticas que ponham em
causa a sua saúde e promovam a
transmissão de doenças.

ROM-Nasuaopinião, consideraque
estas ações de fiscalização
promovemaconcorrência leal entre
médicos dentistas?
TPF - Esta pergunta desperta um
outro objetivo igualmente importante
das vistorias que é a prevenção de
práticas que põem em causa a
concorrência leal entre as clínicas. É
claro que quem não investe na sua
clínica, não compra os materiais e
equipamentos adequados, reutiliza
materiais descartáveis, não paga a
empresas de recolha de resíduos
biológicos, tem os equipamentos em
mau estado, utiliza materiais fora de
prazo e não cumpre as normas e
legislação em vigor, consegue
“poupar” custos de forma irregular, o
que constitui concorrência desleal.
Neste aspeto, as vistorias são
fundamentais para combater estes
casos e alguns deles têm sido
denunciados publicamente através
dos órgãos de comunicação social.

ROM - Em termos de atuação, em
que regiões têm incidido estas
ações?
TPF - Estas ações incidem um pouco
por todo o país, mas existem regiões,
como Lisboa, Porto e Algarve, onde as
ações são mais visíveis devido à
cobertura mediática que têm tido.
Sobre esta questão é necessário
informar os colegas para o facto de a
OMD participar em centenas de
ações por ano, mas nem sempre ser
possível a sua divulgação. Umas
vezes por questões éticas e
deontológicas, outras porque muitas
destas iniciativas resultam em ações
judiciais e originam outras ações de
investigação policial em que a
informação está protegida por
segredo de justiça.

situações que envolvam outras
categorias de indícios criminais são
chamadas a participar e a integrar as
equipas ainda outras entidades, tais
como o Ministério Público o Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia
Judiciária, a Policia de Segurança
Pública, a Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica e a Autoridade
para as Condições de Trabalho.
Como podemos constatar, são várias
as entidades com competência de
atuação setorial nestas matérias e
que, portanto, podem intervir. Mas o
que à partida poderia parecer uma
vantagem, muitas vezes não o é. Se
bem que existem entidades com
competências muito particulares e
bem definidas, como é o caso do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
existem outras com competências
sobrepostas ou bastante similares.
Esta situação faz com que nos
deparemos, por vezes, com algumas
dificuldades, sobretudo quando é
necessário saber quem é que vai
tomar a decisão e assumir a
responsabilidade de suspender a
atividade de um espaço. Quando
temos simultaneamente no terreno
várias entidades que podem tomar
essa decisão, cada uma com
procedimentos internos diferentes,
isso pode, sem dúvida, constituir um
problema.
Umas podem suspender a atividade
no momento, outras têm de obedecer
a uma série de procedimentos e
burocracia interna antes de o
poderem executar, outras há ainda
que não assumem que têm esse
poder e preferem deixar essa decisão
e responsabilidade a outras
entidades. Isto faz com que um
mesmo caso possa ter desfechos
diferentes de acordo com a entidade
envolvida na vistoria/inspeção. É
também frequente que dentro de
uma mesma entidade as decisões
possam variar bastante consoante as
pessoas que as representam no local.
Seria bastante útil que existisse uma

...

A INTERLIGAÇÃO
DOS REPRESEN-
TANTES DA OMD,
NAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO,
COM OS
REPRESENTANTE
S DAS
ENTIDADES
OFICIAIS TEM
SIDO EXCELENTE
E SURGIU DE
UMA FORMA
NATURAL, UMA
VEZ QUE OS
OBJETIVOS
SÃO SIMILARES
QUANDO SE
TRATA DE
SALVAGUARDAR
A SAÚDE
PÚBLICA
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Este é o quarto ano dos cadernos científi-
cos da revista da OMD. Infelizmente, na
minha qualidade de coordenador desta
publicação, voltei a sentir necessidade de
fazer um novo editorial, semelhante a
todos os outros que já fiz.
Embora ainda não possa ter uma opinião
definitiva sobre o sucesso desta boa ini-
ciativa da Ordem, faço algumas refle-
xões. A primeira, logo exposta no meu
primeiro editorial, refere-
-se à exiguidade de arti-
gos produzidos em Portu-
gal. Manifestando esta
preocupação, adquirida
na minha experiência an-
terior de diretor da revista
Ortodontia, escrevi no pri-
meiro editorial em 2008: “
…A preocupação … advém
da minha experiência ante-
rior de diretor da revista Or-
todontia. Após uma fase
inicial onde publicámos os
trabalhos que já se encon-
travam feitos, seguiu-se um
período “estéril”, penso
que até hoje, onde quase
que era necessário implorar a alguns co-
legas que escrevessem artigos para poder
fazer a revista. A isto somava-se a “luta”
pelos patrocínios e publicidade. Um pesa-
delo! Claro que agora é diferente. O nú-
mero de potenciais autores é
infinitamente maior e, apesar de já existi-
rem nesta área várias revistas profissio-
nais em Portugal, em minha opinião, há
espaço para uma publicação completa-
mente independente de interesses co-
merciais, publicada com a chancela de
qualidade e prestígio que a OMD dá…”

Passados quatro anos, verifico que, exce-
tuando os problemas logísticos - patrocínios,
publicação, edição, etc., que uma organiza-
ção com a robustez da OMD garante, a es-
cassez de artigos mantém-se. O nosso
objetivo não é publicar traduções de artigos
já publicados no estrangeiro ou trabalhos
baseados na indústria com óbvios, ou ca-
muflados, interesses comerciais. Também
não estabelecemos critérios de aceitação

muito exigentes. Basica-
mente aceitámos todos os
trabalhos que sejam mini-
mamente publicáveis. Con-
tudo, mesmo com estes
critérios “simpáticos”, esti-
vemos sempre com falta de
artigos. Olhando em redor
para as outras revistas por-
tuguesas, constato que não
se trata de concorrência, é
apenas pouca produção na-
cional!
Caros colegas, podem ser
resumos de teses, trabalhos
científicos, revisões biblio-
gráficas, casos clínicos, etc.
O critério editorial é o mais

generoso, benevolente e abrangente possí-
vel. Sem pretensiosismos, posso confiden-
ciar que temos recebido feedback muito
positivo de vários autores que valorizaram
os conselhos dados pelos revisores.
Consultem www.omd.pt/revista e vejam
quais são as normas para submissão de ar-
tigos. O objetivo é aceitar um número de ar-
tigos que garanta pelo menos dois volumes
dos cadernos. Nós estamos a vossa espera!

Boa leitura,
Pedro Leitão
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REABILITAÇÃO EM ZONA ESTÉTICA ANTERIOR COM
RESTAURAÇÕES PROCERA ALLCERAM UNITÁRIAS: CASO CLÍNICO

Introdução
O uso de técnicas restauradoras com coroas
totalmente cerâmicas tem vindo a aumentar, e tudo
indica que essa tendência se deverá manter.
Contudo, existem variados sistemas que diferem no
seu potencial estético, propriedades físicas e
evidência científica sobre durabilidade. A utilização
de uma restauração totalmente cerâmica não
garante, por si só, um resultado esteticamente
agradável. O clinico deve optar, em cada caso, pelo
sistema que mais se adequa à necessidade do
paciente. (3) Um desafio estético comum acontece
em dentes sujeitos a tratamento endodôntico com
consequente descoloração da estrutura dentária
natural. Estas representam o limite estético,
particularmente em casos de restaurações
totalmente cerâmicas. De facto, o resultado estético
final pode estar comprometido pela tonalidade
cinzenta irradiada através da coroa e tecidos moles.
O sistema Procera AllCeram alumina mostra ser uma
alternativa favorável e fiável no tratamento protético
de dentes com descolorações moderadas a graves,
com resultado excepcionalmente natural. (4) Nestes
casos a técnica restauradora será capaz de recrear
a cor natural da dentina (coifa em alumina confere
a opacidade necessária para “mascarar” a
descoloração do dente) combinado com um material
mais translúcido de forma a atingir uma boa estética
final (cerâmica). (5) Neste caso, devido à coloração
acentuada da estrutura em dente natural, optamos
por esta técnica, em detrimento das facetas
laminadas, precisamente devido à opacidade da
alumina, a fim de resolver o problema estético. Este
sistema conjuga o conceito CAD-CAM para fabricar
coroas totalmente cerâmicas compostas por óxido
de alumínio de alta pureza combinado com
cerâmica estratificada de grande compatibilidade e
estética. (1) Dureza, precisão, estabilidade de cor,
cimentação e resistência ao desgaste são factores
que este sistema consegue garantir ao clínico. (2)

Descrição do Caso
Paciente M.H.N.S., do sexo feminino, apresentou-se
na consulta de medicina dentária com queixas em
relação à estética do sector antero-superior: “não
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Pedro Sá, médico dentista, Clínica de Medicina Dentária dos Carvalhos,
Centro de Formação FA; Sónia Almeida, técnica de prótese Dentária,
Labdent, Estudos Prostodônticos, Ltd; Fernando Almeida, médico
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RESUMO
As técnicas restauradoras com coroas totalmente cerâmicas constituem
uma opção válida no sector anterior, conferindo bons resultados em
casos de limite estético. Os dentes sujeitos a tratamento endodôntico
com descoloração acentuada da estrutura natural são um exemplo para
o qual este tratamento se propõe, com a vantagem da coifa em alumina
mascarar a coloração dentária, conferindo opacidade à restauração,
combinada com a translucidez da cerâmica estratificada aplicada sobre
a mesma. A fiabilidade do sistema CAD-CAM, elevado grau de pureza,
dureza, precisão, estabilidade de cor, cimentação e resistência ao
desgaste são vantagens a ter em conta nesta opção de tratamento.

ABSTRACT
All.Ceram restaurative tecniches are a valid option to treat the anterior
teeth, providing good results in cases of great aesthetic complexity.
Severely discoloured teeth as a result of endodontic treatment with great
aesthetic compromise are one of the indications for this kind of
restorations. This discoloration can be hiden, due to alumina’s opacity ,
combined with stratified ceramics to achieve high aesthetic results. The
reliability of CAD-CAM system, high purity, strenght, precision, colour
stability, cimentation and ware resistance are some advantages of this
treatment.

Palavras-chave: All-ceramic crown; discolored teeth; esthetic outcome
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gosto da cor e do aspecto dos meus dentes, sinto - os fracos”. (Ver
figuras 1 e 2).

Na anamnese a paciente não refere nenhum dado relevante. Após
exame clínico e radiológico foram detectadas duas cáries
interproximais nas peças dentárias 14 e 24. Detectaram-se também
algumas zonas de retracção gengival nos dentes 14, 16, 17, 24, 26,
27, 34, 35, 36, 37, 45, 46, e 47 acompanhadas, em algumas
destas peças dentárias por pequenas lesões de abfracção. São
visíveis ainda facetas de desgaste nos dentes posteriores e
anteriores, estas últimas mais visíveis nos dentes 11, 21 e 23 com
comprometimento estético e “envelhecimento” do sorriso por perda
de estrutura dentária na zona incisal.
Após analisar as motivações da paciente, percebeu-se que a sua
principal motivação seria a correcção da descoloração severa e
má-posição dentária dos dentes incisivos superiores. (Ver figuras
3 e 4).

Assim, e depois de avaliadas as endodontias já realizadas, foi
proposto à paciente um tratamento restaurador dos dentes
12,11,21 e 22 com coroas Procera AllCeram a fim de corrigir a
descoloração e perda de estrutura dentária destas peças dentárias.
Foi sugerido também à paciente realizar tratamento ortodôntico
previamente, a fim de realizar algumas correcções também a nível
posterior, o qual a paciente recusou. Assim, propusemos corrigir
também a má-posição dos dentes anteriores com a execução do
tratamento restaurador. Foram explicados à paciente os sinais
presentes em alguns dentes indicadores de bruxomania e foi
aconselhada a utilização de goteira miorelaxante no período
nocturno após término do tratamento restaurador. Foi feito também
um branqueamento em ambulatório, após o qual se esperou 30
dias pela estabilização da cor dos dentes contíguos, a fim de
determinar a gradação de cor a aplicar nas coroas. Assim foi feita a
tomada prévia de impressões e confeccionado um provisório em
resina de cor A2. Posteriormente foram talhadas as peças dentárias
e rebasado o provisório sobre os cotos com resina. (Ver figuras 5 e 6).

Este provisório foi então adaptado e polido com extremo cuidado,
sobretudo as zonas em contacto com os tecidos gengivais, com o
objectivo de não funcionarem como um factor de retenção de placa
bacteriana e não condicionarem inflamação que poderia levar a
alterações nos tecidos moles. Foram explicadas à paciente os
cuidados de higiene a ter. (Ver figuras 7 a 13).

Após um período de cicatrização de 8 semanas, os tecidos gengivais
apresentaram um aspecto saudável e estável e partiu--se para a
tomada de impressões aos cotos. (Ver figuras 14 e 15).

A paciente referiu estar bastante satisfeita com a forma dos dentes
provisórios e, assim sendo, foi feita também uma tomada de
impressão aos mesmos em boca para, juntamente com registo
fotográfico, fornecer ao laboratório de prótese a maior quantidade
de informação possível. (Ver figuras 16 e 25).

Fig. 1 - Imagem Extra-oral frontal e sorriso

Fig. 2 - Imagem Extra-oral frontal e sorriso

Fig. 3 –Imagens Intra-Orais

Fig. 4 –Imagens Intra-Orais
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Fig. 5 – Detalhe da preparação dentária

Fig. 7 - Detalhe do provisório

Fig. 9 - Detalhe do provisório

Fig. 11 - Detalhe do provisório

Fig. 8 - Detalhe do provisório

Fig. 10 - Detalhe do provisório

Fig. 12 - Detalhe do provisório

Fig. 6 – Detalhe da preparação dentária
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Fig. 13 - Detalhe do provisório Fig. 14 - Impressões

Fig. 15 - Impressões Fig. 16 - Trabalho final em modelo

Fig. 17 - Trabalho final em modelo Fig. 18 - Trabalho final em modelo

Fig. 19 - Detalhe do trabalho final Fig. 20 - Detalhe do trabalho final
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Fig. 21 - Trabalho colocado. Detalhes em boca Fig. 22 - Trabalho colocado. Detalhes em boca

Fig. 23 - Trabalho colocado. Detalhes em boca Fig. 24 - Trabalho colocado. Detalhes em boca

Comentário
Assim as restaurações Procera AllCeram constituem uma favorável
alternativa de tratamento para o sector anterior, tendo bons
resultados estéticos sobre peças dentárias com descolorações
moderadas a graves.
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Fig. 25 - Trabalho colocado. Detalhes em boca
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a colocação de implantes em
espaços desdentados é conotada como
tratamento de eleição.1
No entanto, uma equipa multidisciplinar é
obrigatória para contornar problemas que ocorrem
durante e após o tratamento.
Assim, a chave do sucesso está em primeiro lugar
ligada à prevenção e à monitorização constante do
paciente após a colocação de implantes.2
Por um lado, é necessário procurar a causa dos
problemas, por outro lado, é necessário alcançar
estratégias de tratamento.
Segundo diversos autores, os principais factores
de risco para a ocorrência de doença periimplantar
são: inadequada higiene oral (HO), história
passada de periodontite, factores genéticos
(presença de IL1 αe IL1β), hábitos tabágicos,
hábitos alcoólicos, Diabetes Mellitus, superfície do
implante e cargas oclusais.
É consensual que a sinergia entre qualquer um
destes factores potencia a probabilidade de
desenvolver doenças periimplantares. 3, 7, 13

No que concerne a doenças periimplantares, há
sempre uma associação com processo
inflamatório nos tecidos circundantes ao implante3,
podendo relacionar-se com processos
inflamatórios reversíveis, ao nível dos tecidos
moles como a mucosite. A periimplantite é a
patologia relacionada com o não tratamento da
mucosite, que evolui para perda de estrutura óssea
em redor do implante.1, 3, 4, 5

Microbiologia
e Anatomia Periimplantar
O tecido periimplantar apresenta menos
fibroblastos que o periodonto, maior quantidade
de fibras colagénias circulares e paralelas entre si,
irrigação e vascularização sanguínea com menor
aporte. 7 Assim, a capacidade de defesa contra
enfermidades está limitada3 por ausência do
ligamento periodontal. O espectro microbiológico
encontrado no sulco periimplantar é similar ao do
sulco gengival em dentes naturais,3, 6, 7 sendo o
espectro microbiológico mais comum constituído

IMPLANTOLOGIA

TRATAMENTO DA PERIIMPLANTITE
REVISÃO DE LITERATURA E CASO CLÍNICO

AUTORES
Mariline Gomes, médica dentista a exercer em clinica privada com mestrado integrado em
medicinadentáriapelaFMUC.SilvanaGuerra, higienistaoralaexerceremclínicaprivadacom
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RESUMO
Introdução: A periimplantite é uma patologia que tem vindo a tornar-se mais frequente na
actualidade, uma vez que as reabilitações sobre implantes têm aumentado. No entanto,
ainda não há consenso relativamente ao seu tratamento. Várias hipóteses foram sendo
sugeridos, entre as quais: desbridamento mecânico e manual, químico e/ou antibioterapia
e tratamentos cirúrgicos.
Materiais eMétodos: Foi realizada pesquisa nas bases de dados Medline, EBSCO, Sciene
Direct, Lilacs e B-on, tendo como principais critérios de inclusão artigos em língua inglesa,
portuguesa e espanhola e o conteúdo científico dos abstracts. Na escolha dos estudos
considerados utilizaram-se ainda as seguintes palavras-chave: periimplantitis, periimplant
disease e periimplant treatment.
Dos 925 artigos, foram seleccionados vinte e cinco artigos.
Foi dada principal ênfase a revisão sistemática de ensaios clínicos aleatorizados e ensaios
clínicos aleatorizados, revisão sistemática de estudos coortes e estudos coortes, revisão
sistemática de casos controlo e estudos de caso controlo, série de casos e opinião sem
avaliação crítica explícita.
Discussão: Foram avaliadas várias metodologias de tratamento, a sua validade científica
e follow-ups apresentados. Assim, propomos um protocolo de intervenção terapêutica
com o objectivo de tratar e regenerar a zona afectada. Por último, apresentamos um caso
clínico tratado segundo os parâmetros actuais.
Conclusão: Apesar de não haver consenso sobre a terapia mais eficaz, vários estudos
mostraram resultados significativos.

ABSTRACT
Aim: Peri-implantitis is more common today due to the huge number of prosthetic
rehabilitation on implants. However, there is no consensus about the treatment. Several
proposals have been made like: manual and mechanical debridement, surgical treatment,
implantoplasty and in some cases bone regeneration.
Materials andMethods: we performed a search in Medline, EBSCO, Science Direct, Lilacs
and B-on on English, Portuguese and Spanish and the scientific content of abstracts. We
used the following keywords: periimplantitis, periimplant disease and periimplant
treatment.
From 925 articles, we selected twenty five.
Main emphasis was given to systematic review of randomized clinical trials and randomized
controlled trials, cohort studies systematic reviews, systematic reviews of case control and
case control studies, case series and opinion without explicit critical appraisal.
Discussion: several methods of treatment were evaluated, in terms of scientific validity
and follow-up. We propose a protocol for therapeutic intervention in order to prevent
infection and regenerate the affected area. Finally, we present a clinical report in which
some therapeutic proposals have been made.
Conclusion: Although there is no consensus on the most effective therapy, many studies
show significant results.

Palavras-chave: periimplantitis, periimplant disease e periimplant treatment
Keywords: periimplantitis, periimplant disease and periimplant treatment
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por: Fusobacterium N, Aggregatibacter actinomycetemcomitans,
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella
forsythia, Candida albicans, espiroquetas e fusiformes.1, 3,6, 7, 8, 9, 10,

11,13

Assim, traduz-se numa flora bacteriana maioritariamente
anaeróbia gram negativa.12

Quanto maior a profundidade de sondagem, maior a carga/
espectro microbiológico, sendo que o aumento mais expressivo
está nos microorganismos anaeróbios.
Vários autores são unânimes no que respeita à associação entre
a periimplantite e um pH salivar diminuto e microorganismos não
comensais.
A presença de biofime bacteriano é maior em bolsas
periimplantares de tamanho correspondente às periodontais,8, 13

o que está relacionado com a presença de múltiplos componentes
na reabilitação com implantes comparando com a estrutura lisa
e contínua de peça dentária. Em estruturas protéticas cimentadas
a presença de bactérias é maior do que nas estruturas
aparafusadas 3, 14 uma vez que o microespaço e a eventual
acumulação de excesso de cimento, que permanece, podem
favorecer a inflamação e à posteriori facilitar a acumulação das
bactérias. Nas estruturas aparafusadas, não há cimento e o
microespaço é principalmente em estruturas com torque inferior
ao ajuste “normal”, verificado nas estruturas cimentadas.
Assim, a superfície a ser colonizada interfere na quantidade de
microorganismos aderentes sendo os factores principais a
rugosidade, a energia de superfície e a composição química 7, 10.
Não há, no entanto, consenso no que respeita ao valor
rugosidade, sendo esta tida em conta na literatura em superfícies
denominadas “medianamente rugosas”.13 A composição química
dos implantes actuais é sobretudo titânio, elemento pelo qual o S.
aureus demonstra grande afinidade, concluiu Heitz-Mayfield.
Esta bactéria está presente em bolsas profundas com hemorragia
e exsudado, sendo um microorganismo não associado à
periondontite crónica, mas multi-resistente a terapia. 3

Diagnóstico e Classificação de periimplantite
Não há consenso na profundidade de sondagem que estabelece
o limite entre saúde e doença no sulco periimplantar. No entanto,
o valor de profundidade de 6 mm é o mais referido na literatura.
É de referir que nem sempre está associada a sintomatologia
dolorosa. 3, 4, 7, 10, 15, 16

O diagnóstico de periimplantite passa por avaliações sucessivas
de maior profundidade de sondagem e consequentemente de
perda óssea contínua.
É consensual que para a execução de um bom diagnóstico se
efectuem medições iniciais que servem de referência futura,
sendo que estas medições devem ser efectuadas no dia da
reabilitação protética e não no dia da colocação do implante. 3

Por outro lado, Albrektsson et al., 17 estabeleceu como não
patológico uma perda de osso marginal até 1,5mm no primeiro
ano após função do implante e 0,2mm nos anos seguintes mas
Wennstrom e Palmer, no European Workshop on Periodontology

concluíram que uma perda de 2 mm até à colocação protética é
considerada norma.17

Em conjunto com um aumento da profundidade de sondagem, a
supuração bem como outros sinais de infecção (hemorragia,
presença de fistulas), as deiscências, mobilidade (horizontal e
vertical) e sinais radiográficos de perda de estrutura óssea podem
culminar no diagnóstico de periimplantite. 3, 4, 5, 7, 18, 19

Sistematizando, segundo Mombelli e Lang 20 podem ser definidos
como critérios de diagnóstico de periimplantite

a) Hemorragia à sondagem: presença de hemorragia após
penetração da sonda periodontal a 0,25N no sulco ou bolsa
periimplantar. A ausência de hemorragia relaciona-se diretamente
com saúde periimplantar.
b) Índice de placa bacteriana modificado por Mombelli: indica a
presença e acumulação de depósitos do biofilme sobre os
implantes. Pode ser caracterizado segundo os níveis seguintes:
Nível 0: indica ausência de placa bacteriana; Nível 1: há
reconhecimento de presença de placa bacteriana aquando da
exploração sobre a superfície marginal do implante. Nível 2:
presença de placa visível à simples vista. Nível 3: presença
abundante de depósitos moles.
c) Profundidade de sondagem e perda de inserção: Sondagem a
partir do colo do implante até à área de inserção óssea do mesmo
d) Mobilidade: A perda óssea em associação com o
desenvolvimento de infeções resulta em formação de defeitos
ósseos e consequentemente a osteointegração do implante fica
limitada à porção apical, não evidenciando obrigatoriamente
mobilidade. Assim sendo este parâmetro não é considerado um
meio sensível no diagnóstico da periimplantite. Deve ser utilizado
sempre em concordância com outros parâmetros
e) Avaliação radiográfica: através da comparação de radiografias
durante um longo período de tempo conseguem detetar-se
algumas mudanças tendo em conta apenas os 2 planos
observáveis. Assim, pequenas mudanças ósseas podem não ser
visíveis atempadamente para um bom diagnóstico. No entanto, a
longo prazo a distância entre o colo do implante e a crista óssea
pode representar um parâmetro de monitorização.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada pesquisa nas bases de dados Medline, EBSCO,
Sciene Direct, Lilacs e B-on, tendo como principais critérios de
inclusão artigos em língua inglesa, portuguesa e espanhola e o
conteúdo científico dos abstracts. Na escolha dos estudos
considerados utilizaram-se ainda as seguintes palavras-chave:
peri-implantitis, peri-implantite disease e peri-implantite
treatment.
Dos 925 artigos e após leitura dos abstracts, foram seleccionados
para o estudo vinte e cinco artigos.
Foi dada principal ênfase a revisão sistemática de ensaios clínicos
aleatorizados e ensaios clínicos aleatorizados, revisão sistemática
de estudos coortes e estudos coortes, revisão sistemática de
casos controlo e estudos de caso controlo, série de casos e
opinião sem avaliação crítica explícita.



e consequente aumento de exposição do implante.
Não persistiu qualquer estado inflamatório
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CASO CLÍNICO
Doente do sexo feminino, caucasiana, 72 anos de idade,
polimedicada com sivastatina, trazodona, vipocentina, citalopram,
cloxazolam. Apresenta ainda défice de mobilidade nos membros
superiores.

Fig. 1: Ortopantomografia da paciente anterior à intervenção cirúrgica

Em 1999, a paciente foi reabilitada com sobredentadura inferior
sobre barra suportada por 4 implantes e com prótese total acrílica
maxilar muco-suportada.
Em 2009, apresenta perda do implante do 41, o que nos remete
para a importância de uma reabilitação inferior com
sobredentadura com um número de implantes superior a dois
quando se trata de pacientes polimedicados, com história de
periodontite, incapacidade de HO e fumadores. Neste caso, a
reabilitação com 4 implantes permitiu manter a mesma
sobredentadura após perda do implante no local do 41.
Fez consultas de higienização apenas em 2011, mas estas
mostraram-se insuficientes apresentando os primeiros sinais de
supuração, hemorragia, dor e perda de suporte ósseo nos três
implantes, associado a bolsas periimplantares superiores a seis
milímetros de profundidade nas seis faces medidas.
Foi prescrito Amoxicilina 875mg e Ácido Clavulânico 125mg e
efectuada implantoplastia nos três implantes, remoção do tecido
de granulação e retalho com reposicionamento aplical, com vista
à redução das bolsas periimplantares.
Durante a cirurgia houve aspiração constante e irrigação
alternada de iodopovidona e CHX a 0,12% de concentração.
Não foi feita regeneração óssea por ser uma paciente
polimedicada e também porque a anatomia do defeito circular
torna a regeneração óssea muito complexa e com baixa
previsibilidade de sucesso. Apesar da implantoplastia não ser um
procedimento consensual, uma vez que a fase higiénica não foi
suficiente para controlar a infecção e a cirurgia regeneradora não
seria viável pelo já referido anteriormente, foi o procedimento de
eleição neste caso cínico.
Foram efectuados controlos a uma semana, um mês, dois meses
e três meses, depois de três em três meses.
Houve uma diminuição das bolsas para cerca de três milímetros

43 41 31 33

Data V 9, 6, 10 Ausente 6, 4, 5 7, 4, 5
01/02/2011 L 8, 5, 10 5, 3, 4 6, 3, 5

Data V 8, 6, 10 Ausente 5, 4, 5 6, 4, 5
01/03/2011 L 7, 5, 8 4, 3, 4 5, 3, 6

Data V 7, 5, 8 Ausente 6, 4, 5 7, 5, 6
03/05/2011 L 6, 4, 6 5, 5, 6 6, 4, 7

Data V 3, 2, 3 Ausente 2, 2, 3 3, 2, 2
17/06/2011 L 2, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3

Tabela 1: Sondagem periimplantar das áreas intervencionadas em diversas
datas

Radiografias retroalveolares

Fig. 3: Radiografia pré cirúrgica do implante na zona do 31 e 33

Fig. 2: Radiografia pré cirúrgica do implante na zona do 43
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DISCUSSÃO / PROTOCOLO
Vários autores são consensuais na primeira abordagem perante
a mucosite e periimplantite sendo obrigatória uma fase de
tratamento não cirúrgico efectuado pelo profissional através da
utilização de curetas de carbono16, pontas de ultrassons não
metálicas, irrigação alternada com anti-sépticos (cloreto de
sódio, ácido cítrico, iodopovidona, clorohexidina, peróxido de
hidrogénio). 6, 9, 11, 15, 16, 18, 19

Todo este processo deve ser continuado pelo paciente em
ambulatório através de escovagem, escovilhão, superfloss ou
passa fio e irrigador com CHX 0,12% durante três semanas.
O acompanhamento do paciente reabilitado com implantes deve
ser efectuado mensalmente em caso de patologia. Após
estabilização, o controlo pode ser efectuado aos três meses e em
cada seis meses. 3, 6, 10, 16

Concluída esta fase e mantendo-se o nível de infecção, Ata-ali et
al.6 propõem antibioterapia sistémica durante sete a dez dias,
com o objetivo de controlar a infecção aguda, sendo aconselhado
uma associação de antibióticos que englobem todo o espectro
bacteriano: Amoxicilina e Metronidazol ou Eritromicina e

Tetraciclina. 6, 10, 18, 19, 21, 22

Jun-Beoom Park et al. 23 afirmam que uma desintoxicação do
espaço afectado com CHX e tetraciclina demonstra resultados
clínicos favoráveis no tratamento de infecção periimplantar,
principalmente em associação com procedimentos
regeneradores.
Por outro lado, Salvi et al. afirmam que o mesmo procedimento
com Minoxiclina apresenta resultados com um bom follow-up 24

Esposito et al. 25 afirmam também que o tratamento com
antibióticos locais bem como a regeneração com osso xenógeno
diminuí a profundidade da bolsa mas os resultados são
semelhantes a uma limpeza mecânica profunda dos implantes
afectados.
A terapia química reduz significativamente a quantidade de
microorganismos patogénicos responsáveis pela perda de
suporte.
Segundo Ata-ali et al. E Charallampakis et al., esta abordagem
química em conjunto com a primeira fase de HO é muitas vezes
suficiente para a não evolução da doença. 6, 10 Assim, entende-se
que nem todos os casos de periimplantite têm necessidade de
abordagem cirúrgica, muitas vezes um bom controlo da HO e a
antibioterapia estabilizam todo o processo de inflamação dos
tecidos periimplantares.
O objectivo principal do tratamento da periimplantite é a
descontaminação total da área periimplantar e a regeneração da
área de suporte perdida.
Se a infeção persistir deve-se avançar para a fase cirúrgica, que
por sua vez pode ser dividida em duas fases: fase ressectiva e
fase regeneradora. 3, 6, 10,13, 19

Na fase ressectiva pretende-se descontaminar a superfície do
implante que contata com o biofilme bacteriano e torná-la menos
susceptível à adesão bacteriana. Este processo pode ser efetuado
por laser de Er, ou através de brocas diamantadas de grão
decrescente até obter uma superfície lisa.
Durante este procedimento, o profissional, deve certificar-se que
existe uma aspiração rigorosa, bem como um polimento
homogéneo da superfície.
Na área periimplantar deve ser removido todo o tecido de
granulação, permitindo a regularização do osso. 3, 6, 15, 18, 19

As duas fases cirúrgicas podem ser encaradas pelo médico
dentista de uma maneira isolada, ou seja, pode efectuar-se a fase
ressectiva sem efectuar a regeneradora, ou por outro lado
efectuar a ressectiva seguida da regeneradora. O que vai
determinar a escolha dos processos cirúrgicos é a morfologia da
lesão, e a história clínica do doente.
Por último, o tratamento da área infectada deve ser concluído com
regeneração do tecido ósseo perdido. A fase regeneradora
pressupõe a destoxificação e acondicionamento da superfície do
implante, sem no entanto a modificar para assim estarem
reunidas as condições necessárias para a colocação de material
regenerador. As técnicas de regeneração actuais apenas
oferecem “garantias” na regeneração de duas e três paredes,
sendo os defeitos circulares (muito comuns na periimplantite)

Fig. 5: Radiografia pós cirúrgica do implante na zona do 31 e 33

Fig. 4: Radiografia pós cirúrgica do implante na zona do 43
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mais difíceis de regenerar. 18, 19

Schwartz et al. e Hernendez através de vários estudos clínicos
com follow-up de 24 a 48 meses afirmam que a junção entre o
Biooss® e osso autólogo com membrana oferece resultados
positivos na regeneração do osso periimplantar. 6

Mombelli & Lang 21 formularam um protocolo faseado e
cumulativo para classificar as lesões periimplantares em
diferentes graus de gravidade e estipularam métodos terapêuticos
a seguir nos determinados casos.
Foram assim classificadas cerca de 5 modalidades de tratamento:
(A): com ou sem existência de placa bacteriana, sem hemorragia
ou supuração, com bolsas inferiores a 4 mm, sem defeitos ósseos
visíveis radiograficamente
A: Debridamento mecânico – presença de placa bacteriana,
presença de hemorragia, ausência de supuração, bolsas
inferiores a 4 mm, sem defeitos ósseos visíveis radiograficamente
B: Tratamento anti-séptico - presença de placa bacteriana,
presença de hemorragia, presença ou ausência de supuração,
bolsas entre 4-5 mm, presença de defeito ósseo. Compreende a
aplicação de digluconato de clorohexidina (quer em liquido na
concentração de 0,1%, 0,12% ou 0,2% ou em gel, durante 3 a 4
semanas)
C: Antibioterapia – presença de placa bacteriana, presença de
hemorragia, presença ou ausência de supuração, bolsas
superiores a 5 mm, presença de defeito ósseo em mais que uma
face. Deve ser feita administração sistémica de antibiótico como
o metronidazol, visando a eliminação de bactérias anaeróbias
gram negativas. A aplicação local e controlada de antibióticos
também foi considerada como adequada. Empregou-se tetracilina
em concentrações relativamente elevadas durante 7 a 10 dias
para aumentar a eficácia do procedimento.
D: Cirurgia ressectiva ou regeneradora - presença de placa
bacteriana, presença de hemorragia, presença ou ausência de
supuração, bolsas superiores a 5 mm, presença de defeito ósseo
nas três paredes do implante. Utilização de regeneração tecidual
guiada e/ou regeneração óssea.
E: Protocolo terapia de suporte - presença de placa bacteriana,
presença de hemorragia, presença ou ausência de supuração,
bolsas normalmente superiores a 8 mm, presença de defeito
ósseo severo em torno do implante, sintomatologia dolorosa.

Nesta situação, os autores consideram que a lesão alcançou um
nível que não pode ser contornado com os procedimentos
terapêuticos anteriormente referidos
Assim, demonstra-se que as infecções periimplantares podem ser
controladas com sucesso com uma abordagem mecânica, anti-
séptica e antibioterapia concomitantemente e que estas não são
excluídas previamente à abordagem cirúrgica.20,21

PROTOCOLO
1. Na presença de placa bacteriana, o paciente deve efectuar
uma higiene rigorosa em ambulatório e no consultório, durante
um mês
2. Se persistir inflamação ou supuração deve-se administrar
uma associação de antibióticos de largo espectro. (Amocicilina
+ Metronidazol ou Eritromicina + Tetraciclina)
3. Terapia cirúrgica:

3.1 A área lesada deve ser exposta e o tecido de granulação
existente desbridado.
3.2 Implantoplastia através de brocas diamantadas de grau
decrescente
3.3 Descontaminação do implante com ácido cítrico.
3.4 Deve-se fazer regeneração óssea guiada (ROG), caso
estejam reunidas condições para tal.

4. Retalho de reposicionamento apical com vista à redução de
bolsas caso não se efectue regeneração ou sutura da mucosa
implantar contendo todo o material regenerador caso se opte
por este procedimento.

CONCLUSÃO
Actualmente há pouca evidência científica no que respeita ao
tratamento mais efectivo da periimplantite.
É consensual que numa primeira fase a HO deve ser um esforço
mútuo entre o profissional e o paciente.
É necessária uma remoção de tecido de granulação e
inflamatório da loca periimplantar. Um bom acondicionamento
da superfície do implante bem como a implantoplastia
mostram-se vantajosos no controlo de placa bacteriana.
Sempre que possível, deve-se regenerar a área periimplantar.

Tabela 2: Terapia Intersectiva Cumulativa de Apoio (CIST) (Mombelli & Lang,
1998)

PII BOP Supuração PD Defeito Classificação CIST
mm RX de manutenção

+,- - - <4 - 0 (A)

+ - <4 - I A

+ + +,- 4-5 + II A+B

+ + +,- >5 ++ III A+B+C

+ + +,- >5 +++ IV A+B+C+D

+ + +,- >5 ++++ V E
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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
10º Curso - Prótese removível – técnica do
modelo alterado ou modificado
17 setembro de 2012 - Hotel Turismo - Braga

� Curso de Introdução à Actividade Clínica
20 setembro de 2012
– Axis Porto Business & SPA Hotel – Porto

� Curso Modular de Endodontia
Diagnóstico e urgências em endodontia
| Técnicas de Instrumentação em endodontia
| Técnicas de obturação em endodontia
| Hands-on
22 setembro 2012 - Hotel Lince Açores
Ponta Delgada – Ilha de S. Miguel – RA Açores

� Curso de Introdução à Actividade Clínica
4 outubro de 2012 – CS Vintage Lisboa Hotel
- Lisboa

� Curso de Fim de Dia
11º Curso - Pulpotomias – conceitos actuais
15 outubro de 2012 - Hotel Montebelo | Viseu

� Curso Modular de Dentisteria
Versatilidade clínica das resinas compostas
Adesão – Noções básicas | Planeamento
funcional e estético | Selecção e aplicação
clínica de resinas compostas |Hands-on
20 outubro de 2012 - Espaço Físico da OMD
Funchal – RA Madeira

� XXI Congresso da OMD
8 a 10 de novembro de 2012
Exponor – Matosinhos
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Muito recentemente, a Autoridade
de Segurança Alimentar e
Económica (ASAE), no âmbito de
uma inspeção realizada a um
consultório dentário na zona de
Aveiro, detetou a prestação de
tratamentos dentários naquela
unidade de saúde por um estudante
de medicina dentária.
A referida situação deu origem a um
processo-crime, tendo a OMD
formalmente requerido a
sua constituição de assistente, de
forma a intervir e colaborar com as
autoridades de polícia criminal na
investigação do caso.
Recorde-se que nos termos do
Estatuto da OMD, a decisão judicial
condenatória pela prática do crime
de exercício ilegal da profissão
constitui fundamento bastante para
a OMD recusar um futuro pedido de
inscrição (do infrator) pelo prazo de
5 anos.
Nos termos da Portaria nº268/2010
de 12 de Maio, todas as clínicas e
consultórios de medicina dentária
são dirigidos por um diretor clínico,
que deverá ser médico dentista ou
médico com especialidade em
estomatologia.
Cabe ao diretor clínico, entre outras
funções, assumir a
responsabilidade deontológica e
definir as técnicas e os
equipamentos que garantam a
qualidade dos tratamentos

INSPEÇÃO DA ASAE

ESTUDANTE TRATAVADOENTES
EMCONSULTÓRIODENTÁRIO

A OMD tem-se mantido firme e intransigente no combate ao
exercício ilegal da medicina dentária em Portugal, denunciando
situações irregulares que tenha conhecimento, participando em
ações de fiscalização ou colaborando na investigação em sede
criminal

dentários prestados na clínica pelo
qual é responsável. Nesta medida,
constitui também um dever
deontológico do médico dentista,
enquanto diretor clínico, controlar a
legalidade do exercício profissional
dos seus colaboradores.
Por conseguinte, nos termos do
disposto no art. 36º do Código
Deontológico, todos os médicos
dentistas, sejam ou não diretores
clínicos, têm o dever de prevenir a
OMD dos atos violadores das regras
deontológicas que tenham
conhecimento. Ainda nos termos do
mesmo preceito, são totalmente
vedados aos médicos dentistas atos
ou omissões que permitam ou
facilitem o exercício ilegal da
profissão.
É pois inconcebível e intolerável a
cumplicidade demonstrada por
médicos dentistas no encobrimento
de situações de exercício ilegal nas
suas próprias clínicas. Está em
causa a defesa da dignidade e do
prestígio da medicina dentária no
seio da comunidade, bem como a
idoneidade para o exercício desta
profissão.
A conduta dos médicos dentistas
envolvidos, nomeadamente do
diretor clínico da unidade de saúde
vistoriada, será também
devidamente apreciada pelo
Conselho Deontológico e de
Disciplina da OMD.
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O papel da saúde oral foi
recentemente reforçado através da
sua menção específica na
declaração política emanada da
Cimeira das Nações Unidas sobre
doenças não comunicáveis. As
doenças orais não são responsáveis
por taxas de mortalidade elevadas,
mas a cárie dentária e a doença
periodontal afetam mais de 90% da
população mundial e têm um

enorme impacto na saúde. A cárie
dentária, doença oral mais
prevalente e que afeta biliões de
pessoas em todo o mundo, é um
desafio importante para a saúde
pública.
Para a Aliança Mundial das
Profissões de Saúde (WHPA), que
representa mais de 26 milhões de
profissionais de saúde, incluindo
médicos dentistas, médicos,

fisioterapeutas, farmacêuticos e
enfermeiros de mais de 130 países,
a epidemia das doenças não
transmissíveis à escala global
constitui uma enorme preocupação,
uma vez que representa uma
ameaça significativa à saúde e ao
desenvolvimento humano. Se as
DNT não forem combatidas, o
número de pessoas com estas
doenças continuará a aumentar.

As doenças não transmissíveis (DNT), ou doenças crónicas, que incluem as doenças
cardiovasculares e respiratórias, cancro, diabetes, entre outras, são uma das principais causas
de morte prematura e responsáveis por cerca de 60% das mortes em todo o mundo

ALIANÇA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

MANUALDE INTERVENÇÃO
PARAASDOENÇASCRÓNICAS
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No entanto, a maioria das DNT
podem ser evitadas com a prática
de uma dieta saudável, o aumento
da atividade física, a cessação do
consumo de tabaco e a redução do
consumo abusivo do álcool. E estes
fatores são facilmente detetáveis
pelos médicos dentistas na
comunicação com os seus
pacientes.
O Manual de Intervenção para as
Doenças Não Transmissíveis,
lançado pela WHPA, agora traduzido
pela OMD e disponibilizado no site
para download, tem como objetivo

ser um instrumento de carácter
prático, que deverá ser
utilizado por profissionais de
saúde, pacientes e público em
geral sobre as DNT.
O Manual inclui um “Cartão de
Melhoria da Saúde”, um “Guia
para Profissionais de Saúde”
e um “Guia para Pacientes e
Público em Geral”. A atenção é
focalizada no “Cartão de Melhoria
da Saúde”, uma simples
ferramenta que os médicos
dentistas, deverão utilizar na
comunicação com os seus
pacientes e o público em geral
com o objetivo de informar sobre
o que pode ser feito para
melhorar a saúde, implemen-
tando mudanças positivas no
comportamento e no estilo de
vida. Concentra-se nos fatores
de risco, ajuda o indivíduo a
avaliar o risco pessoal, em
consulta com o seu médico
dentista e define um plano de
ação com metas a atingir tendo
em vista os fatores de risco.
Para Orlando Monteiro da Silva,
bastonário da OMD, “este manual
da WHPA orgulha a nossa classe
e procura potencializar o papel
chave que os médicos dentistas
devem desempenhar na luta
contra as DNT.”
A inegável ligação entre DNT
e doenças orais faz com que os
médicos dentistas ocupem um
lugar privilegiado na avaliação,
diagnóstico e na referenciação
dos pacientes no que se refere
aos factores de risco. A
medicina dentária e os seus
profissionais têm aces-
so não só aos sintomas

das doenças orais,
mas também
aos comportamentos
de risco. Seja no
consumo de álcool ou
tabaco, através de
manchas e alterações
nos dentes e mucosas,
seja no consumo

excessivo de
açúcar e bebidas
doces, através do
nível de cáries. “É
nossa firme con-
vicção que este
Manual de Inter-
venção será uma
ferramenta útil para
os médicos den-
tistas”, afirmou.
“É hoje reconhecido
que as doenças orais
fazem parte das
prioridades globais
do combate às DNT e
os profissionais de
saúde oral devem
estar comprometidos

na promoção,
prevenção,
diagnóstico
precoce e controlo
destas doenças”,
acrescenta Orlando
Monteiro da Silva.
Para a medicina
dentária enfrentar o
desafio contra as
DNT deve adotar
uma abordagem
mais interprofissional
em relação às outras
disciplinas da saúde.
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análise da situação atual do exercício
da profissão e da saúde oral na
região.
Acompanhado por Artur Lima,
representante da Região Autónoma
dos Açores no Conselho Diretivo da
Ordem e Mário Resendes, membro
suplente, o bastonário da OMD
aproveitou a ocasião para saudar e
valorizar o esforço efetuado pelos
governos de Carlos César no sentido
de dotar aquela região autónoma
com melhores serviços e condições
na área da saúde oral.
Para Orlando Monteiro da Silva, que
falava no final da audiência, “os
índices de saúde oral na região são
os mais positivos do país, passando
do último para o primeiro escalão.
Estes dados atestam o esforço
desenvolvido na última dezena e
meia de anos pelo governo da região
e devem servir como um exemplo
perfeito de crescimento sustentado
na saúde oral para as restantes
regiões do País”.
Durante os governos de Carlos César,
a região registou um assinável

OMD REÚNE COM PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

SAÚDEORALNOSAÇORES
COMDESEMPENHOEXCECIONAL

aumento do número de consultórios
de medicina dentária nos centros de
saúde, passando de quatro para 18,
sendo que todos foram reequipados
– incluindo com equipamentos como
ortopantomografos. Já o número de
médicos dentistas integrados nos
quadros dos centros de saúde na
região foi multiplicado por sete, de
três médicos dentistas para 21.
A 10 de janeiro de 2006 foi
apresentado o Boletim Individual de
Saúde Oral, de carácter obrigatório e
destinado a todas as crianças a partir
dos três anos. Esta iniciativa, pioneira
no país, assumiu uma especial
importância para a região e integrou-
se no Programa Regional de Saúde
Oral nos Açores, introduzido em
2002, que se revelou um êxito total.
Para Artur Lima, “a saúde oral foi a
área da medicina em que mais
ganhos de saúde houve na Região
Autónoma dos Açores. É uma
realidade que naturalmente nos
satisfaz, pela qual sempre lutámos,
e que garante que a população
continuará a sentir-se estimulada
para uma correta prevenção da sua
própria saúde oral”.
Por seu lado, o presidente do
executivo regional, Carlos César,
manifestou satisfação pela avaliação
positiva feita pela OMD, realçando
que “o desafio que se coloca aos
Açores nas áreas onde têm tido
melhor desempenho, é o de ter
maior e melhor desempenho ainda”.
Orlando Monteiro da Silva e Artur
Lima participaram também numa
reunião com médicos dentistas, num
hotel de Ponta Delgada, para um
balanço da atividade na região. A
reunião contou com a participação
de 23 dos 67 médicos dentistas de
São Miguel.

Obastonárioda Ordem dos Médicos
Dentistas (OMD), Orlando Monteiro
da Silva, reuniu recentemente com o
presidente do Governo Regional dos
Açores, Carlos César, no Palácio da
Conceição, estando em debate a

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA
ATRIBUI DISTINÇÃO
À ORDEM DOS MÉDICOS
DENTISTAS
O concelho de Ponta Delgada distinguiu a OMD com o
Diploma de Reconhecimento Municipal, durante a Sessão
Solene da Comemoração do 466º Aniversário da
Cidade, que decorreu a 2 de abril de 2012.
Artur Lima, representante da Região Autónoma dos Açores
no Conselho Diretivo da OMD, recebeu a distinção, no evento
presidido pela edil ponta-delgadense, Berta Cabral.
No total, foram distinguidas as 15 ordens profissionais que
prestam atividade em Ponta Delgada, através de delegações
ou representações.
O Diploma de Reconhecimento Municipal destina-se a
agraciar pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou
estrangeiras, com atividade em favor do Município.
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A OMD, representada por Ricardo
Faria e Almeida, membro do
Conselho Diretivo, reuniu no passado
mês de maio com Conselho
Consultivo da Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior
(A3ES), órgão de aconselhamento
em matéria de garantia da qualidade
do ensino superior.
Neste encontro foram debatidos
diversos aspetos relacionados com
futuras atividades da Agência:
• Estimulação de certificação do
sistema interno de qualidade, ao
nível das Instituições de Ensino
• Realização em outubro de uma
conferência internacional sobre
“tendências actuais de acreditação”
Comparação entre os quatro
sistemas mais utilizados a nível
mundial:

• Sistema de ranking europeu

No quadro de uma forte e longa
relação institucional existente entre
a OMD e a Companhia de Seguros
AXA, procedeu-se a uma atualização
das condições especiais e
respetivos benefícios dos vários
protocolos de seguros disponibi-
lizados aos nossos associados por
esta entidade.
Entre as várias novidades,
destacamos a oferta da primeira
anuidade do Seguro de Vida, até 31
de dezembro de 2012, para os
membros da OMD.

AGÊNCIA DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
CONTRIBUTOSPARAAESTRATÉGIA
DOENSINOSUPERIOR

• Learning outcomes
• Quality enhancement
• Gestão de Risco

Estudos das redes de ensino
superior através de três estudos a
realizar pela Agência:

• Estudo da empregabilidade
• Estudo do corpo docente
• Estudos do fluxo de alunos

A A3ES é uma fundação de direito
privado, constituída por tempo inde-
terminado, dotada de personalidade
jurídica e reconhecida como de
utilidade pública. É independente no
exercício das suas competências, sem
prejuízo dos princípios orientadores
fixados legalmente pelo Estado.
Compete ao Conselho Consultivo
emitir pareceres sobre o plano anual
de atividades e sobre as grandes
linhas de atuação e de orientação
estratégica da Agência.

Também no âmbito do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional,
oferta da OMD aos seus associados
com inscrição em vigor e quotização
em dia, procedeu-se a um reforço do
capital seguro por anuidade de
30.000€ para 40.000€.
Para informações mais detalhados,
recomendamos aos interessados a
consulta das respetivas condições
gerais e especiais dos vários
protocolos, disponíveis no site da
OMD e nos serviços da Companhia
de Seguros, AXA.

PROTOCOLO AXA
NOVOSBENEFÍCIOS
PARAOSASSOCIADOS
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Na prescrição eletrónica de
medicamentos, as vinhetas são
impressas automaticamente e em
simultâneo com a receita eletrónica.
Não obstante, é possível ainda a
emissão de receitas manuais em
determinadas situações excecionais:

a) Falência do sistema informático;
b) Inadaptação fundamentada do
prescritor, previamente confirma-

da e validada anualmente pela
OMD;
c) Prescrição ao domicílio;
d) Outras situações até a um
máximo de 40 receitas médicas
por mês;

Nestes casos, deverá constar da
receita manual a menção da
situação de exceção ao abrigo da
qual o médico está a prescrever.

Deverá escrever: “EXCEÇÃO” sob o
logótipo do Ministério da Saúde,
seguida da menção à alínea a que
corresponde a situação excecional:
a), b), c) ou d) do nº1 do art.8º da
Portaria nº137-A/2012 de 11 de
maio.
Nas receitas manuais ainda é
possível a utilização de vinhetas não
numeradas.
Todos os médicos dentistas que
prescrevam eletrónica ou manual-
mente (mesmo os declarados como
inadaptados do ponto de vista
informático) devem atualizar os seus
dados junto da OMD; só os médicos
dentistas com os dados atualizados
poderão prescrever eletronicamente
e adquirir vinhetas numeradas.
A atualização é efetuada eletro-
nicamente, através da simples

Aos médicos dentistas está expressamente reconhecido o direito
de passarem receitas médicas (Estatutos art.13º, alínea p).
Desde 1 de agosto de 2011 que a prescrição de medicamentos é
efetuada através de receita eletrónica, emitida através de
programas informáticos próprios, devidamente certificados pela
Administração Central dos Sistema de Saúde, os quais
futuramente deverão ser adaptados de acordo com as
especificações técnicas que serão definidas pelos Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde

ATUAL REGIME

PRESCRIÇÃODEMEDICA
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DELIBERAÇÃO INFARMED

MÉDICOS
DENTISTAS
PODEM
ADQUIRIR
PROTOXIDO
DEAZOTO

De acordo com a recente iniciativa de
regulação do Infarmed, I.P., a instituição
deliberou a possibilidade dos médicos
dentistas adquirirem diretamente protoxido de
azoto (N2O), sem recurso a ato de dispensa
por farmácia, entendendo a utilização da
substância como ato integrado no normal
desenvolvimento e exercício das atividades
das clínicas e consultórios dentários.

Em fevereiro de 2010, a OMD emitiu o parecer
sobre sedação consciente, tendo ainda em conta a
atual regulamentação do Estado, através da Portaria
nº 268/2010, de 12 de maio, que prevê a existência
de equipamento adequado à prática da sedação
consciente em ambiente de clínicas ou consultórios
dentários.
Ainda, no decurso da última reunião plenária (11 e
12 maio) do Council Of European Dentists (CED), na
qual a delegação portuguesa da OMD participou
ativamente, foi aprovada uma importante resolução
acerca da utilização do protoxido de azoto (N2O) por
médicos dentistas no âmbito da sedação consciente
(http://on.omd.pt/MXoBgz).
Relembra-se que o CED representa mais de 330 mil
médicos dentistas por toda a Europa, constituindo
uma instituição de consulta direta da Comissão
Europeia, cuja posição vem dar acolhimento ao
parecer da OMD.

MENTOS

confirmação dos dados, na área
pessoal do associado no portal ele-
trónico da OMD (www.omd.pt/conta).
A prescrição de medicamentos
inclui obrigatoriamente a
denominação comum internacional
da substância ativa (DCI), a forma
farmacêutica, a dosagem, a
apresentação e a posologia, sendo
ainda disponibilizado ao utente a
guia de tratamento.
A prescrição de medicamentos
pode ainda incluir uma
denominação comercial, por marca
ou indicação do nome do titular da
autorização de introdução no
mercado.
Convém notar que existem regras
específicas no que diz respeito às
receitas de estupefacientes e
substâncias psicotrópicas.

O receituário de estupefacientes e
substâncias psicotrópicas tem
tratamento específico no Decreto-
Lei nº 15/93, de 22/1, no Decreto
Regulamentar nº 61/94, de 12/10,
na Portaria nº 981/98, de 18/9 e
na Portaria nº137-A/2012 de 11 de
Maio.
Nesta matéria funcionam as
mesmas regras da prescrição
eletrónica de medicamentos.
A regra continua a ser a prescrição
através de receita eletrónica, sendo
possível a prescrição de estupe-
facientes e substâncias
psicotrópicas através de receita
manual especial, cujo modelo em
vigor , consta do anexo I da Portaria
981/98, de 8 de Junho (conforme
art. 11º para a Portaria
nº198/2011 de 18 de Maio).
A prescrição de medicamentos
estupefacientes ou substâncias
psicotrópicas não pode constar de
receita onde sejam prescritos
outros medicamentos.

O art. 15.º, da Portaria 137-
A/2012, de 11 de Maio, determina
que ACSS envia ao Infarmed, até ao
dia 8 do 2.º mês seguinte àquele a
que respeite, a listagem dos dados
referentes às receitas materializa-
das da prescrição por via eletrónica,
ou as respetivas vias, que incluam
medicamentos dispensados con-
tendo uma substância classificada
como estupefaciente ou psico-
trópica.
Por sua vez, o Infarmed transmite
ao serviço de saúde competente ou
à OMD, consoante a prescrição
tenha sido efetuada no exercício de
funções públicas ou privadas, as
situações que registe no controlo de
receituário, de consumo individual
anormal deste tipo de medi-
camentos.
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ORegulamento Interno nº 115/2007
da Ordem dos Médicos Dentistas
(OMD), permite ao médico dentista na
divulgação da sua atividade profis-
sional, a menção a títulos profissionais
e título de especialidade atribuídos
pela OMD, bem como a títulos
académicosdoqualsejatitular (alíneas
b) e f) do ponto 2.1 do artigo 2º).
Por outro lado, nos termos do disposto
na alínea f) do ponto 1.3 do artigo 1º
do regulamento supra indicado, na
divulgação da sua atividade
profissional o médico dentista não
deve criar confusão no público na
utilização de títulos de especialidade e
ou académicos.
No sentido de concretizar estas

normas e respetivos conceitos de
modo a evitar divulgação de
informações erróneas, enganosas ou
desajustadas à realidade portuguesa,
designadamente o uso de siglas tais
como MD, DDS, DMD, PhD, entre
outras, o Conselho Deontológico e de
Disciplina (C.D.D.) considera conforme
às regras da divulgação da atividade
profissional do médico dentista
apenas o uso e referência aos
seguintes títulos:

Títulos profissionais
a) Médico dentista – a todos os
licenciados (antes da reforma de
Bolonha) ou com o mestrado
integrado em Medicina Dentária

inscritos na Ordem. No caso dos
licenciados, poderá ser feita menção
expressa à obtenção da licenciatura
pré-Bolonha.
b) Médico dentista especialista
(eventualmente seguido da indicação
da especialidade reconhecida pela
Ordem) — A todos os médicos
dentistas inscritos nos Colégios de
Especialidade da Ordem.

Graus académicos
a) Mestre – a todos os médicos
dentistas detentores do grau
reconhecido por Universidade
portuguesa.
b) Doutorado – a todos os médicos
dentistas que tenham o grau
reconhecido por uma Universidade
portuguesa.

Título académico
a) Agregado – com a indicação da
Universidade portuguesa que
conferiu o título.

Categorias académicas:
Desde que os médicos dentistas
exerçam, ou tenham exercido, de
forma sustentada a docência da
disciplina correspondente e com a
indicação da Instituição de exercício.

Assistente estagiário
a) Assistente
b) Professor auxiliar
c) Professor associado
d) Professor catedrático

Ainda de acordo com o disposto na
alínea c) do ponto 2.1 do art.2º do
Regulamento interno nº115/2007, o
médico dentista pode fazer
referência ao título profissional do
país de origem e a indicação do país
onde foi obtido.
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DELIBERAÇÃO
USODE TÍTULOS
PROFISSIONAIS
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Nos termos do disposto no art. 21º
do Código Deontológico, o médico
dentista é obrigado a guardar sigilo
profissional sobre toda a informação
relacionada com o doente, constante
ou não da sua ficha clínica, obtida no
exercício da sua profissão.
A sua divulgação, fora das situações
relacionadas com a prestação de
informações diretamente ao doente
ou terceiro por este indicado,
depende sempre de prévia
autorização da Ordem dos Médicos
Dentistas, como por exem-
plo, perante os tribunais, na
qualidade de réu, de autor ou de
mero interveniente em processo
judicial.
O pedido de levantamento de sigilo
profissional deve ser dirigido ao
presidente do Conselho Deontológico
e de Disciplina, podendo os colegas
que assim o desejarem, utilizar o
modelo disponibilizado no portal
eletrónico da OMD no seguinte link:
https://on.omd.pt/M7syyo.

PEDIDO DE LEVANTAMENTO
SIGILO
PROFISSIONAL

Os exames imagiológicos são meios
auxiliares/complementares de
diagnóstico, pelo que só devem ser
realizados por motivos clinicamente
justificados, prescritos pelo médico
dentista após observação clínica e
com o consentimento esclarecido do
doente. A realização sistemática e
protocolada desses exames, em
particular ortopantomografias sem
uma justificação/prescrição clínica
específica e individual, não está
conforme às boas práticas clínicas e
é violadora das diretivas comunitárias
de utilização de radiações ionizantes,
pelo que a sua adoção é suscetível de
configurar ilícito disciplinar.

DELIBERAÇÃO
USOGENERALIZADOEABUSIVO
DOSEXAMESRADIOLÓGICOS

Emconformidade com a deliberação
sobre a publicidade das penas
disciplinares, a qual estabelece a
possibilidade de serem publicados
na Revista da OMD os dados relativos

PENASDISCIPLINARES

Nº DO NOME CÉDULA NORMAS INFRINGIDAS PENA APLICADA
PROCESSO DO ARGUIDO PROFISSIONAL (CÓDIDO DEONTOLÓGICO E ESTATUTO)

166 Joénio Alves Costa 5342 Honorários
(artigo 22º - nº 1 do Código Deontológico Advertência
e artigo 12º, nº 1 al. b) do Estatuto )

247 Ana Flores 4176 Direito de informação e esclarecimento
do doente e estimativa dos honorários Advertência
(artigo 17º e artigo 22º , nº 3 do Código Deontológico)

121 Jácome Bruges 1119 Dever de assegurar a prestação dos melhores
Saavedra cuidados de saúde oral, garantias,

responsabilidade pelos colaboradores Censura
(arts.8º nº1, 17º, nº5 e 28º, nºs 1 e 2,
todos do Código Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas)

214 Paulo Malo 606 Prestação de atos médico-dentários desadequados
(artigo 8º, nº 1 e 2 do Código Deontológico) Advertência

Carlos Moura Guedes 2704

às condenações proferidas no âmbito
disciplinar, no que respeita à
identificação dos colegas visados, nº
de processo disciplinar, artigos
violados e sanção aplicada:
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O Conselho
Deontológico e de
Disciplina (CDD)

realizou um
levantamento

informativo sobre as
tipologias das
participações
disciplinares

apresentadas e
arquivadas, assim

como, dos
processos

disciplinares
instaurados e

arquivados desde
2007 até 2010:

LEVANTAMENTO INFORMATIVO
PARTICIPAÇÕES
EPROCESSOSDISCIPLINARES

PARTICIPAÇÃO VS PROCESSOS INSTAURADOS
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CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES ARQUIVADAS

CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS DISCIPLINARES INSTAURADOS

CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS DISCIPLINARES ARQUIVADOS

Ano de graduação dos médicos dentistasTipologia

Tempomédio de espera para decisão Distribuição por local de consulta

Ano de graduação dos médicos dentistasTipologia

Ano de graduação dos médicos dentistas
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O TÃO
LUSITANO
HÁBITO DE
APONTAR O
DEDO, DE
RELEVAR AS
FALHAS E
ASSOBIAR
PARA O LADO
SEM PROCURAR
SOLUÇÕES,
AFIRMA-SE
PARADIGMÁTICO

”

“
Luís filipe Amante

O conceito pomposamente anunciado pelos
legisladores europeus com o tratado de Bolonha,
assente num ideal de uniformização de um ensino
europeu transversal e igualitário, parece estar ferido e
cabalmente limitado pelas vicissitudes e sobejas
diferenças entre o complexo trama académico que
constitui cada curso superior.
Os ideais fraturantes são frequentemente encarados de
forma cética por muitos e, muitas vezes, as vozes que se
levantam contra a mudança são esmorecidas pelo
sucesso determinado pelo tempo e pelo otimismo. No
entanto, há que calcular bem os benefícios e as
vantagens antes de se tomar decisões e mudar rápido
não é necessariamente mudar bem e o curso de
Medicina Dentária é disso bom exemplo. A diferença
entre cinco e seis anos, advogam, é superável com um
acréscimo na concentração curricular, com uma aposta
na avaliação contínua e engradecida com um sempre
sonante estatuto de mestre para os que a completem
de forma bem-sucedida. Contudo, é perene debruçarmo-
nos, para nós que por lá passámos, sobre o que
significou o 6º ano de licenciatura do “antigo programa”.
Marcadamente prático e de índole essencialmente
clínica, muitos concordarão que constituiu a nascente
de um riacho que por fim desaguou no imenso mar que
constitui a atividade profissional, sustentado por uma
corrente de experiências, inicialmente supervisionadas
e concretizadas a ritmo pausado, quase com temor,
para, por fim, tornar-se uma torrente firme,
experimentada e gradualmente independente, até
atingir a imensidão do oceano que é o mercado de
trabalho. E nunca imensidão foi um termo tão adequado
para descrever o atual panorama com o qual nos
deparamos quando abordamos o tão almejado início da
atividade profissional na nossa mui nobre classe. Disso
serão testemunhas os colegas mais novos e as
hercúleas provas com as quais se têm vindo a deparar
neste processo de afirmação, enquanto profissionais de
medicina dentária.
O tão lusitano hábito de apontar o dedo, de relevar as
falhas e assobiar para o lado sem procurar soluções,
afirma-se paradigmático quando orgulhosamente
invocamos a criatividade e o destemor com o qual em
tempos nos lançámos por mares nunca antes
navegados, enfrentando o desconhecido. Urge procurar

LUÍS FILIPE AMANTE
UMANOAMAIS
OUUMFUTURODEMENOS

soluções e porque não, analisar bons exemplos…
Em Inglaterra, há mais de 20 anos que foi iniciado um
programa denominado de Vocational Training (Treino
Vocacional) ou VT que todos os colegas têm atualmente
obrigatoriedade de frequentar e superar antes de
poderem iniciar a verdadeira e verdadeiramente
independente atividade profissional. Depois de (5 anos)
de formação superior, estes colegas têm que se
submeter a um ano, em que se encontram sobre a
alçada de um tutor que os orienta no seu ambiente de
trabalho e que se encontra disponível no caso de
alguma dúvida ou questão, quer seja numa clínica ou
até hospital, trabalhando em regime de contrato
remunerado. Para além disto, têm semanalmente um
dia em que se encontram com colegas na mesma
situação, assistindo a palestras sobre as várias áreas da
medicina dentária, para além de realizarem trabalhos e
apresentações de casos que culminam numa avaliação
final, realizada em conjunto com os seus tutores e um
grupo de júris. Numa era em que a especialização
parece ser uma inevitabilidade como diferencial num
mercado inundado de profissionais, um ano de procura
pela vocação, com supervisão disponibilizada e um teor
essencialmente clínico mas também teórico, parece ser
uma ideia refrescante e extremamente interessante (se
seria concretizável em Portugal, essa é outra estória).
Um bom exemplo, como sustentado pelo colega Stefan
Ciapryna, prestes a terminar com sucesso o seu ano de
VT que afirma ”Este ano ofereceu-me uma visão
inestimável sobre a profissão, sustentada pela
experiência do meu mentor abrindo-me a possibilidade
de poder providenciar planos de tratamentos efetivos,
com um alto teor de qualidade e segurança aos meus
pacientes.” As palavras deste jovem colega, que ecoam
à distância, parecem ainda mais apontar para que um
ano a menos não é uniformizar e homogeneizar, mas
sim reduzir e refrear um ímpeto que necessita uma base
sustentada e apoiada para poder singrar e florescer no
competitivo e, muitas vezes, ingrato mercado de
trabalho dos tempos que correm.
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Numacartadirigidaaos ministros da
saúde da EU, o comissário expôs as
suas propostas para um plano
conjunto de medidas imediatas,
incluindo a verificação da designação
dos organismos notificados, a garantir
que os organismos notificados fazem
pleno uso das suas competências,
atribuídas pela legislação atual, como
por exemplo o poder para realizar
inspeções sem aviso prévio, e reforçar
a vigilância do mercado. O comissário

DISPOSITIVOSMÉDICOS

propôs ainda a melhoria do sistema
de vigilância para dispositivos
médicos, através, por exemplo, do
incentivo aos profissionais de saúde
para reportarem efeitos adversos e
apoiar o desenvolvimento de
ferramentas de rastreabilidade, tais
como sistemas de Identificação de
Dispositivos Individuais (UNI) e
registos de implantes.
A proposta surgiu em resultado do
escândalo com os implantes

mamários PIP. Além das ações
imediatas, a Comissão Europeia
solicitou ao Comité Científico dos
Riscos para a Saúde Emergentes e
Recentemente Identificados que
conduzisse uma investigação
aprofundada sobre o potencial
impacto na saúde dos implantes
mamários de silicone PIP defeituosos.
O Comissário Dalli indicou ainda que
as lições retiradas do caso PIP irão
influenciar a próxima revisão da
legislação sobre dispositivos médicos,
em particular através do reforço das
disposições relativas à fiscalização do
mercado, vigilância e funcionamento
dos organismos notificados.

AComissão Europeia organizou, em
fevereiro, uma conferência, via
webcast, para explicar as principais

DIRETIVA
RECONHECIMENTODAS
QUALIFICAÇÕESPROFISSIONAIS

Profissionais (DRQP). Durante esta
conferência, o CED inteirou-se sobre
o novo calendário do procedimento
legislativo:

• Apreciação do projeto de revisão
da DRQP: 17–19 Setembro 2012;
• Data limite para apresentação de
alterações: 15 de Outubro 2012;
• Votação IMCO em 28 Novembro
2012;
• Votação em sessão plenária
agendada para 14 de Janeiro
2013.

O comité IMCO, do Parlamento
Europeu, também levou a cabo uma
primeira troca de impressões sobre
este assunto e já em abril, preparou
uma nova reunião, denominada
“Crescimento e Mobilidade:
Modernizar a Diretiva sobre
Qualificações Profissionais”, com o
objetivo de continuar a debater a
proposta da Comissão sobre a DRQP.

O comissário europeu para a Saúde e Política do
Consumidor, John Dalli, apelou aos estados-membros que
assegurassem a completa e rigorosa implementação da
atual legislação europeia relativa a dispositivos médicos

alterações introduzidas pela proposta
legislativa que modifica a Diretiva de
Reconhecimento das Qualificações






