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Estimados colegas,
Os “planos de saúde” em Portugal...

Recentemente a Ordem levou a cabo um inquérito em
suporte eletrónico sobre esta matéria, com especial
enfoque na caraterização dos planos de saúde e a sua
indistinta e difícil qualificação de entre a miríade de
seguros e de convenções disponíveis no mercado da
saúde.

Éde realçar onúmerode respostas recebidasemcerca
de quinze dias, num total de 2767, com um tempo
médiode respostade19minutosnopreenchimentodo
inquérito, o que mostra inequivocamente que os
médicos dentistas estão com a sua Ordem no
acompanhamento destamatéria.

Sei que responder a inquéritos é, por vezes, um
incómodo.Masa colaboraçãode todosé fundamental.
InstituiçõescomoaOMDtêmquebasearasuaatuação
não apenas na sua credibilidade, mas, também,
semprequepossível, sustentadaemdados, estatísticas
e estudos.

A OMD procedeu ao tratamento estatístico das
respostasparaqueposteriormenteasmesmas fossem
devidamenteenquadradaspelodepartamento jurídico.
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O INQUÉRITO

FOI NATURALMENTE ANÓNIMO.
DOS COMENTÁRIOS FEITOS

PELOS COLEGAS, SURGIRAM
MUITAS PISTAS INTERESSANTES

QUE FORAM DEVIDAMENTE
INCORPORADAS. NO ENTANTO,

HÁ UM CONJUNTO GRANDE
DE SUGESTÕES QUE DIVIDIRIA
EM TRÊS GRUPOS, OS QUAIS

ME MERECEM ALGUNS
COMENTÁRIOS

”

“

Foram feitas, no passado dia 8 de outubro, exposições
detalhadas às entidades que regulam esta matéria no
nosso país, tais como a Autoridade da Concorrência,
EntidadeReguladoradaSaúde, InstitutodoConsumidor
e Instituto de Seguros de Portugal.

O inquérito foi naturalmente anónimo. Dos comentários
feitos pelos colegas, surgiram muitas pistas
interessantesque foram devidamente incorporadas.No
entanto, há um conjunto grande de sugestões que
dividiria em três grupos, os quais me merecem alguns
comentários:

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

Apreciação: aparentemente uma boa ideia, contudo, à
luz da lei, é proibidaàs ordensprofissionais a existência
de tabelas de valores, sejam mínimos ou máximos,
ainda que meramente indicativos.

Inclusivamente em 2005, a OMD foi multada pela
AutoridadedaConcorrência por termantidonopassado
uma tabela deste género, tendo sidomultada aOrdem
dos Médicos, a Ordem dos Médicos Veterinários e



O bastonário
Orlando Monteiro da Silva
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ainda a Câmara dos Solicitadores, por este mesmo
motivo.

As leis da concorrência e do livremercado interno, que
ainda recentemente foram reforçadas através da Lei
19/2012, de 8 deMaio, não o permitem…

De resto, veja-se a abrangência e a vastidão do
enunciado da indicada Lei quando refere que “São
proibidos os acordos entre empresas, as práticas
concertadas entre empresas e as decisões de
associações de empresas que tenham por objeto ou
como efeito impedir, falsear ou restringir de forma
sensível a concorrência no todo ou em parte do
mercado nacional, nomeadamente os que consistam
em: a) Fixar, de forma direta ou indireta, os preços de
compra ou de venda ouquaisquer outras condições de
transação“.

É, ainda, curioso notar a recente jurisprudência do
Tribunal de Justiça que qualifica, sem margem para
dúvida, as ordens profissionais e colégios como
verdadeiras “associaçõesdeempresas”paraefeitosde
concorrência.

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

Apreciação: não apenas estão vedadas às ordens
profissionais quaisquer funções de negociação
tipicamente sindicais, como é o caso da negociação
contratual diretaquando interfiraemrelaçõesnegociais
individuais, como é frequentemente objeto de uma
proibição mais vasta qualquer iniciativa, ainda que do
próprio Estado, quando se entenda que viola as
mesmasnormasda livre concorrênciaaqui 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
passadas da Ordem sobre esta matéria: em 2008, a

OrdemdosMédicosDentistasdenunciouaquestãodos
“Seguros de Saúde Dentária” às seguintes entidades:
DireçãoGeral do Consumidor (14/10/2008); Entidade
ReguladoradaSaúde (26/6/2008); InstitutodeSeguros
de Portugal (26/6/2008); Provedor de Justiça
(26/6/2008); DECO (26/6/2008) e Autoridade da
Concorrência (14/9/2006 e em12/4/2011).

De notar que a OMD de há muito tem vindo a alcançar
importantes vitóriasnocombateaoexercício ilegal enos
abusos de grandes grupos económicos.

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; e perpassa ainda pela mobilização do
poder legislativo e político para a adoção de legislação
que combata os flagelos dos preços “gratuitos”, da
publicidade enganosa e, de um modo mais focado, o
abate de todas as formas de exploração dos médicos
dentistas.

Neste âmbito, estamos centrados em modalidades
particularesdeeventuaisabusosdeposiçãodominante
no mercado, de cartelização e de abusos de
dependência económica por parte das entidades
gestoras deste tipo de produtos.

De realçar que, já em 2008, a Ordem dos Médicos
Dentistas tinha apresentado queixa às autoridades e
concorrência sobre a existência de tratamentos
“gratuitos” em planos de saúde. Decidiu agora a OMD,
na sequência de um exaustivo inquérito realizado a
todos osmédicos dentistas, publicado nesta edição da
Revista, abordaraquestãobaseadaemnúmerosenum
extenso estudo conclusivo, elaborado pelo
departamento jurídico da OMD, que, inequivocamente,
reforçam a posição da Ordem sobre as suspeitas de
abuso de posição dominante e concertação de preços.



aconteceu...

INFARMED
TOMADADEPOSSE
DOCONSELHODIRETIVO
Decorreu no passado dia 28 de setembro, em Lisboa, a ceri-
mónia de tomada de posse do conselho diretivo do INFARMED
– Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saúde.
I.P. nos termos da resolução n.º 31/2012,de 31 de agosto da
presidência do Conselho de Ministros.
A cerimónia, presidida pelo ministro da Saúde, Paulo Macedo,
contou com a presença do secretário de estado da Saúde,
Manuel Teixeira, e diversos representantes das demais
instituições do setor da saúde.
Tomaram posse como membros do conselho diretivo:
- Presidente: Eurico Castro Alves
- Vice-Presidente: Helder Mota Filipe
- Vogal: Maria Paula de Carvalho Dias de Almeida

INSTALE
A APLICAÇÃO

PARA
CONSULTAR
NOTÍCIAS

RECENTES,
CONHECER OS

CURSOS DE
FORMAÇÃO

CONTÍNUA OU
VISUALIZAR OS
SEUS DADOS
DE MEMBRO

”

“

O ESTADO
DA SAÚDE ORAL
EM PORTUGAL
FOI O TEMA
DA REUNIÃO
QUE JUNTOU
O BASTONÁRIO
DA ORDEM
DOS MÉDICOS
DENTISTAS

”

“

ag
e
nd

a

6 I I NOVEMBRO 2012

va
ia

co
nt

e
ce

r..
.

CÓDIGOSQR
APONTAR,
INSTALAR
EUTILIZAR
É muito rápido instalar a
aplicação móvel da OMD se tiver
um leitor de códigos QR no seu
telemóvel ou tablet. Bastaapontar
o aparelhopara os códigos abaixo
e será levado para a página de
instalaçãonaAppStoreouGoogle
Play.
Instale a aplicação para consultar
notícias recentes, conhecer os
cursos de formação contínua ou
visualizar os seus dados de
membro.
Se vai ao congresso daOMD, leve
a aplicação consigo. As palestras,
apresentações científicas, confe-
rencistas e demais informações
estarão sempre acessíveis na
palma da mão.

Saiba mais em
www.omd.pt/apps

MEDICINADENTÁRIA EMPORTUGAL
ORDEMREUNIU
COMPARTIDOSOCIALISTA
Oestadodasaúdeoral emPortugal foi o temada reuniãoque juntouobastonário
da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, com uma equipa
de responsáveis da área da saúde do Partido Socialista (PS), liderada por Álvaro
Beleza, médico emembro da comissão política socialista.
Em representação do maior partido da oposição, o encontro contou, ainda, com
aparticipaçãodeRui Lourenço,ex-presidentedaARSAlgarve, eFernandoFerreira,
médico dentista. O encontro decorreu a 9 de outubro, na sede do PS, emLisboa.

Sistema operativo Android

Sistema operativo iOS
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Na base da queixa estão dados
compiladospelaOMD, juntodos seus
membros, através de um inquérito
exaustivo queobteve2767 respostas
(ver destaque).
Os planos de saúde oral são
habitualmente confundidos com
seguros de saúde, no entanto são
produtos diferentes. Os seguros para
além de incluírem uma cobertura de
risco, sãocontratosquesópodemser
comercializados por empresas
legalmente constituídas e registadas
como seguradoras e, como tal,
sujeitas à supervisão do regulador.
No caso dos planos de saúde oral,
que podem ser vendidos por
qualquer empresa, não existe
regulamentação legal pelo que não
há qualquer controlo, nem proteção
para quem os subscreve, nem
cobertura de risco. Na prática são
tabelas de preços com desconto.
O bastonário da OMD refere que
“foram detectadas várias situações
em que são as companhias de
seguro a comercializar estes planos
de saúde oral como complemento
aos seus seguros de saúde
tradicionais, o que leva a que os
subscritores pensem que estão a
contratar um seguro de saúde oral
quando na realidade estão a apenas
a ter acesso a uma tabela de
desconto. É uma situação de
legalidade duvidosa e que tem
causado conflitos entre os médicos
dentistas e os seus clientes porque

SUSPEITASDE ABUSODEPOSIÇÃODOMINANTE E CONCERTAÇÃODEPREÇOS

OMDAPRESENTAQUEIXA
CONTRAEMPRESAS
DEPLANOSDESAÚDEORAL

A Ordem dos Médicos Dentistas entregou à Entidade Reguladora
da Saúde, Autoridade da Concorrência e Instituto de Seguros de Portugal

uma queixa contra empresas que comercializam planos de saúde oral.

como não existe cobertura de risco
muitos tratamentos saem fora do
âmbito do plano”.
Os dados recolhidos pela OMD
demonstram ainda que uma única
empresa controlamais demetadeda
área de planos de saúde oral, o que
levanta a suspeita de abuso de
posiçãodominante, existindoaindaa
suspeita de concertação de preços
porque as tabelas de preços
analisadas pela OMD são
praticamente idênticas.
OrlandoMonteiro daSilva afirmaque
“a atual conjuntura económica tem
levado a uma grande adesão a estes
planos de saúde, os pacientes vêm
neles uma forma de controlar custos
eosmédicosdentistasuma formade
ganhar clientes. No entanto é
imperativo quehaja regulamentação,
sobpenade ficar empostaemcausa
a relação entre estas duas partes,
completamente subjugadas às
exigências de quem comercializa
estes planos de saúde oral”.
Já em 2008 a Ordem dos Médicos
Dentistas apresentou queixa às
autoridades sobre a existência de
tratamentos “gratuitos” emplanosde
saúde.Decidiu agoraaOMD,abordar
a questão baseada em números e
num extenso estudo conclusivo,
elaboradopelodepartamento jurídico
da OMD, que inequivocamente
reforçam a posição da Ordem sobre
as suspeitas de abuso de posição
dominante e concertação de preços.
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IN MEDIA
“DENTISTAS DENUNCIAM
PLANOS DE SAÚDE ORAL”
IN JORNAL DE NOTÍCIAS
26-10-2012

“SUSPEITA DE CONCERTAÇÃO
MOTIVA QUEIXA”
IN DESTAK 26-10-2012

“PLANOS DE SAÚDE ORAL”
IN METRO PORTUGAL
26-10-2012

“CONCERTAÇÃO DE PREÇOS
EM CAUSA”
IN DIÁRIO DE NOTÍCIAS
26-10-2012

“DENTISTAS QUEIXAM-SE
DOS PLANOS DE SAÚDE”
IN JORNAL DA MADEIRA
26-10-2012

“DENTISTAS FORMALIZAM
QUEIXA CONTRA EMPRESAS
QUE COMERCIALIZAM
PLANOS DE SAÚDE ORAL”
IN TVI 24 – NOTÍCIAS 25-10-2012

“DENTISTAS APRESENTAM
QUEIXA CONTRA EMPRESAS
QUE VENDEM PLANOS DE
SAÚDE ORAL”
IN CORREIO DA MANHÃ ONLINE
25-10-2012

“DENTISTAS APRESENTAM
QUEIXA CONTRA EMPRESAS
QUE VENDEM PLANOS DE
SAÚDE ORAL”
IN EXPRESSO ONLINE
25-10-2012

“DENTISTAS APRESENTAM
QUEIXA CONTRA EMPRESAS
QUE VENDEM PLANOS DE
SAÚDE ORAL”
IN DESTAK ONLINE 25-10-12

“DENTISTAS QUEIXAM-SE
DOS PLANOS DE SAÚDE
ORAL”
IN DIÁRIO IOL 25-10-2012



Uma gama completa para o 
tratamento de problemas da cavidade oral 

à base de Clorohexidina

Clorohexidina 0,12% Clorohexidina 0,05% +
Cloreto de Cetilpiridínio 0,05%

Clorohexidina 0,1% 
+ Clorobutanol 0,5%
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O mercado da prestação dos
serviços médico-dentários tem
assistido, com particular intensidade
sobretudo desde 2009, à
implantação e divulgação massivas
de “Planos” de saúde oral. Para o
cidadão mais desatento, estes
“planos” poderão ser equiparados
aos tradicionais seguros de saúde,
com cobertura médico-dentária. No
entanto, estamos, com efeito, em
presença de dois diferentes tipos de
produtos e de contratos, sendo certo
queessaconfundibilidadeé, também
e em grande medida, promovida por
alguns agentes do mercado,
nomeadamente, pelasempresasque
oferecem e promovem comercial-
mente tais “planos” e mesmo por
algumas seguradoras que comer-
cializam indistintamente seguros e

“planos”–numaatitudecomercial de
legalidade muito duvidosa.

Estanota, indiciadora,porumlado,de
algum dinamismo no funcionamento
do mercado, com repercussões
inevitáveisnoexercíciodaprofissãode
médico-dentista, tambéméreveladora
depráticascomerciaismenossadiase
mesmo ilegais, bem assim como de
uma concorrência desenfreada que
gera ilícitos anti concorrenciais e, a
prazo, prejudica quer os médicos-
dentistas, quer os pacientes e, de um
modo geral, a salvaguarda da saúde
pública.

A OMD promoveu, com o intuito de
compreender a realidade atual do
mercado dos serviços médico-
dentários,um inquérito juntodosseus

associados, bem assim como um
estudo económico sobre esse
mercado, efetuado pela Universidade
CatólicaPortuguesa.Essesdocumen-
tos forneceram indicações e dados
sobre a realidade, relevantes para o
estudo jurídico, cujo título é apresen-
tado emepígrafe. Este estudo jurídico
confirma algumas das preocupações
comque se debate a OMD1.

Na realidade, importa distinguir os
referidos “planos” dos também já
mencionados seguros de saúde.
Esses serviços ea respetiva evolução
comercial, devem compreender-se à
luz de algumas caraterísticas do
funcionamento do nosso sistema e
da nossa política pública de saúde,
emqueoSNSnãoprovidencia, direta
e organicamente, de um modo

ESTUDO

OMERCADODAPRESTAÇÃO
DOSSERVIÇOSMÉDICO-DENTÁRIOS
EMPORTUGAL
OCASODOSPLANOSDESAÚDEDENTÁRIA
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OS CONTRATOS
DE SEGURO SÓ
PODEM SER
OFERECIDOS
POR EMPRESAS
LEGALMENTE
CONSTITUÍDAS
E REGISTADAS
COMO
SEGURADORAS.
PELO CONTRÁRIO,
NO CASO DOS
“PLANOS”
ESTAMOS NUM
DOMÍNIO
CONTRATUAL
REGIDO PELA
AUTONOMIA
PRIVADA, PELA
LIBERDADE
CONTRATUAL, SEM
REGULAMENTAÇÃ
O QUE TIPIFIQUE
ESSE TIPO DE
CONTRATOS E
SEM SUPERVISÃO
PÚBLICA
E ADMINISTRATIVA

”

“
universal e suficiente, a assistência
médico-dentária à generalidade da
população. De resto, essa
insuficiência do SNS, assim como o
agudizar da crise económica, serão
as razões justificativas para tal
crescimentomassivo e relativamente
recente dos denominados “planos”.

Mas, voltando à noção descritiva dos
“planos”, estes, como referimos,
correspondem a uma realidade
diferente da dos seguros, com os
quais tal confundibilidade comercial é
mais evidente, desde logo porque os
segurosestãosujeitos, formalmentee
enquanto contratos, a certas
exigências e a determinadas regras
que lhes impõemumconteúdo típico,
regulado legalmente. A própria
atividade seguradora é sujeita a
supervisão que deverá garantir o
cumprimentode taisexigências legais,
no exercício dessa atividade - desde
logo, em benefício da transparência,
da informação e das garantais dos
consumidores em geral. Os contratos
desegurosópodemseroferecidospor
empresas legalmente constituídas e
registadas como seguradoras. Pelo
contrário, no caso dos “planos”
estamos num domínio contratual
regido pela autonomia privada, pela
liberdade contratual, sem
regulamentação que tipifique esse
tipo de contratos e sem supervisão
pública e administrativa. Podem ser
oferecidos por quaisquer empresas,
detidas por sociedades comerciais
comuns e, portanto, desde logo, não
garantindo o grau de proteção dos
interesses dos consumidores que, a
priori, será garantido por uma
atividade regulada e supervisionada.
Mas, económica e funcionalmente,
estes “planos” mais não são do que
tabelasdepreçoscomdesconto,para
quem os subscreve, de certos atos
médico-dentários.

Consubstanciam-se, assim e basi-
camente, num sistema de descontos
no preço dos serviços médico-

dentários (descontos esses supor-
tados diretamente pelo médico
dentista) sem qualquer cobertura de
risco (ao invésdoqueérequeridopara
os seguros, na medida em que esta
cobertura não é um elemento essen-
cial do contrato, contrariamente ao
quesucede,portanto, comosseguros
propriamente ditos). É preocupante e
indiciadordaexistência,nomínimo,de
um desvirtuar da razão de ser da
regulamentação dos seguros que se
verifique tal confundibilidadeequeela
seja, por meras razões de tática
comercial, muitas vezes, promovida
também pelas próprias empresas
seguradoras.

Mas,existemoutros tiposdesituações
problemáticas que se detetam no
funcionamentodomercadoemcausa
e, simultaneamente, indiciadoras de
ilícitos concorrenciais (nomeada-
mente, de violaçõesà Lei nº 19/2012
– Novo Regime da Concorrência e da
Regulação, assim como do Tratado
sobre o Funcionamento da União
Europeia). Além disso, prejudicam
diretamente muitos médicos
dentistas.

Essas situações passampor práticas
de tabelas de preços por ato médico
conjuntase impostas,pelasempresas
gestoras de “planos”, unilateralmente
aos médicos-dentistas aderentes às
respetivas redes de prestadores de
serviços dos vários “planos”
comercializados. Nessas tabelas,
deteta-se uma similitude que indicia
uma quase evidente concertação de
preços, pelo lado das empresas que
oferecem e gerem tais “planos”.
Concertação esta que, de resto, se
repercute unilateralmente na esfera
patrimonial dos médicos-dentistas
que aderem a tais redes, na medida
emqueessas tabelas consagram, no
fundo, aúnica remuneraçãoqueeste
recebe – e que, sublinhe-se, é paga
diretamentepelos próprios pacientes
do médico-dentista que subscre-
veram os “planos”. Além disso, em

muitas circunstâncias e para muitos
profissionais, esta situação, aliada à
imposição frequente de alguns atos
médico-dentários gratuitos, pode
ainda configurar uma situação de
abuso, por parte das empresas
gestoras desses “planos, de
dependência económica, em
desfavor domédico-dentista que não
tenha alternativa económica à
contratação. Note-se que, em termos
gerais, podemos afirmar (mesmoem
função dos dados recolhidos no
mencionado inquérito) que a
medicina dentária é exercida,
predominantemente, em típico
regimedeprofissão liberal e, cadavez
mais, para certos profissionais
(nomeadamente, os mais jovens),
com dificuldades de angariação de
clientela estável, tornando, portanto,
fundamental (repita-se, para certos
casos) a adesão às redes de
prestadores de tais “planos”.

O estudo agora sintetizado conclui,
também, pela previsível existência de
uma posição dominante de certas
empresasgestorasde “planos (desde
logo, aWDA), nestemercado–oque,
à partida, significa uma concorrência
efetivamente periclitante e em risco,
com as consequentes desvantagens
para os pacientes, para os médicos-
dentistas e para o funcionamento o
mais eficiente possível deste
mercado.

Em nota final pode retirar-se,
também, da análise empreendida
que nada obsta a que os médicos-
dentistas (nomeadamente, no
legítimo exercício da respetiva
autonomia privada e “liberdade de
empresa”), assim como a OMD,
possampromover novosmodelos de
disponibilização de serviçosmédico-
dentários. Novos modelos que - por
exemplo, inspirando-se e/ou
partindo mesmo do exemplo
fornecido por tais “planos”, porém,
expurgados, sem margem de

...

ALÉM DISSO,
EM MUITAS
CIRCUNSTÂNCIAS
E PARA MUITOS
PROFISSIONAIS,
ESTA SITUAÇÃO,
ALIADA À
IMPOSIÇÃO
FREQUENTE
DE ALGUNS
ATOS MÉDICO-
-DENTÁRIOS
GRATUITOS,
PODE AINDA
CONFIGURAR
UMA SITUAÇÃO
DE ABUSO,
POR PARTE
DAS EMPRESAS
GESTORAS
DESSES “PLANOS,
DE DEPENDÊNCIA
ECONÓMICA, EM
DESFAVOR DO
MÉDICO-DENTISTA
QUE NÃO TENHA
ALTERNATIVA
ECONÓMICA À
CONTRATAÇÃO

”

“
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...
dúvida, das ilegalidades apontadas
- possam complementar o modelo
de remuneração tradicional e ainda
dominante, assente exclusivamente
no ato médico praticado. Enfim,
novos modelos que focalizando-se
na assistência contínua e
continuada do paciente,

justificariam, também, a introdução
de uma “capitação” (ou seja, um
pagamento da disponibilidade do
médico-dentista, numa lógica de
“avença”, como contrapartida de um
acompanhamento médico-dentário
permanente e personalizado, por um
determinado período de tempo)
como elemento e/ou critério

remuneratório adicional e/ou a
ponderar com o do ato médico
praticado. Como se refere nas
observações finais deste estudo,
esta poderia ser uma via
extremamente válida, na busca de
um critério para a fixação de uma
remuneração justa e adequada dos
serviços médico-dentários.

1E já divulgadas reiteradamente, junto das autoridades competentes, nomeadamente, junto da Entidade Reguladora da Saúde, da Autoridade da Concorrência e do Instituto de Seguros de Portugal.

Em conjunto com outros médicos dentistas, enquanto pessoa coletiva

Em conjunto com outros médicos dentistas, exclusivamente enquanto trabalhador assalariado

Exclusivamente enquanto trabalhador assalariado

Outros. Quais?

Em conjunto com outros médicos dentistas, enquanto pro!ssional liberal, pessoa singular

Como trabalhador independente isolado, enquanto pessoa coletiva unipessoal

Como trabalhador independente isolado, enquanto pessoa singular

2) Atualmente trabalha (em caso de combinação de duas ou mais modalidades assinale quais)

2. CARACTERIZAÇÃO MÉDICO DENTISTA

25%

21%

30%

29%

5%

2%

5%

626

513

743

724

126

59

115

Total de respostas 2472

Total de respostas 2475

RA Madeira

RA Açores

Viseu

Vila Real 2%

5%

2%

2%

50

118

52

59

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Porto

Portalegre 1%

25%

5%

10%

2%

19

614

134

253

60

Leiria

Guarda

Faro

Évora 2%

5%

2%

7%

54

120

47

179 Estrangeiro 1% 26

Bragança

Castelo Branco

Coimbra

Braga

Beja

Aveiro 9%

1%

10%

2%

2%

6%

235

35

243

38

41

154

Lisboa 32% 783

3) Distritos ou regiões autónomas em que exerce a profissão

1) Atualmente exerce a profissão?

1. INTRODUÇÃO

Não

Sim 98%

2%

2716

51

Total de respostas 2767
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Previsão para 2012 946 - 40%

2011 828 - 36%

2010 775 - 35%

549 - 23%

547 - 24%

482 - 22%

354 - 15%

387 - 17%

381 - 17%

532 - 22%

556 - 24%

570 - 26%

<€25.000  >€60.000€25.000 - €40.000 €40.000 - €60.000

Total de respostas 2455

4) Qual é o seu volume de negócio anual? Caso trabalhe com outros médicos dentistas indique por favor apenas o seu volume médio individual

5) No exercício da sua atividade profissional enquanto médico dentista, tem algum tipo de vínculo contratual celebrado por si ou por outrem com algum
SUBSISTEMA DE SAÚDE público ou privado?

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA

Não

Sim 60%

40%

1462

974

Total de respostas 2436

4) Quais subsistemas de saúde (sim / não)

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (cheque-dentista)

Serviço Regional da Região Autónoma dos Açores

SRAS (Secretaria dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira)

ADMG (Assistência na Doença à Guarda Nacional Republicana)

ADM (Assistência na Doença aos Militares – inclui os extintos ADME – Exército; ADMA

ADSE (Direção-Geral de Proteção Social dos Funcionários e Agentes da Administração Pública)

6) Indique com que subsistemas de saúde públicos trabalha

28%

24%

19%

74%

1%

2%

332

290

221

883

14

27

SAD PSP (Serviços de Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública) 22% 260

Outros, especi:que quais? 9% 107

SSMJ (Serviços Sociais do Ministério da Justiça) 8% 95

Total de respostas 1187

PT-ACS (Associação de Cuidados de Saúde)

RAR Assistência Médica

RTP / RDP

Caixa Geral de Depósitos - Serviços Sociais

APDL (Serviços Médicos do Porto de Leixões)

Associação Empresarial de Portugal - AEP (saúde)

7) Indique com que subsistemas de saúde privados trabalha

0%

2%

53%

36%

2%

8%

5

20

603

411

22

95

SÂ Vida Medicina Apoiada SA (EDP) 15% 170

SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários Sul e Ilhas) 29% 325

SAMS/Quadros (Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários) 55% 632

Outros, especi:que quais? 20% 228

SIB  (Sindicato independente da Banca) 15% 174

Total de respostas 1139
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9) No exercício da sua atividade profissional enquanto médico dentista, tem algum contrato com SEGURADORAS celebrado por si ou por outrem?

Não

Sim 52%

48%

1161

1081

Total de respostas 2242

5) Quais seguradoras e planos (sim/não)

Qual é o peso aproximado no seu volume de negócios individual, em valor e em quantidade de doentes, de clientes de SUBSISTEMAS DE SAÚDE públicos e
privados?

Total de respostas 1414

2010
(valor)

2010
(nº de 
Doentes)

5 a 10%< 5%  >50%10 a 20% 20 a 30% 30 a 40% 40 a 50%

353 - 27%

330 - 25%

2011
(valor)

2011
(nº de 
Doentes)

Previsão
para 2012
(valor)

Previsão
para 2012
(nº de 
Doentes)

329 - 24%

309 - 23%

328 - 24%

304 - 22%

256 - 20%

235 - 18%

243 - 18%

225 - 17%

245 - 18%

229 - 17%

190 - 15%

171 - 13%

215 - 16%

202 - 15%

220 - 16%

189 - 14%

150 - 12%

153 - 12%

159 - 12%

158 - 12%

144 - 10%

153 - 11%

102 - 8%

111 - 9%

111 - 8%

109 - 8%

126 - 9%

125 - 9%

92 - 7%

105 - 8%

109 - 8%

120 - 9%

109 - 8%

116 - 8%

154 - 12%

191 - 15%

178 - 13%

223 - 17%

210 - 15%

253 - 18%

10) Se trabalhar com SEGURADORAS, indique quais:

Generali – Companhia de Seguros S.A - + Saúde

Groupama Seguros de Vida - Viva DentCare

Liberty – Seguros

Finicrédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Eurovida - Companhia de Seguros de Vida, S.A

Europ Assistence 5%

11%

2%

23%

18%

20%

61

131

19

267

213

237

AxaPortugal (Vitalplan)

Banco Espirito Santo, S.A. - DentalCare

CA Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

Allianz Saúde

AdvanceCare

Açoreana – Proteção Dentária 30%

68%

42%

32%

28%

12%

352

800

499

381

335

146

Mapfre Seguros de Vida, S.A.

Lusitania, Companhia de Seguros, SA

LOGO Seguros 5%

24%

4%

56

280

52

Médis 56% 661
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12) No exercício da sua atividade profissional enquanto médico dentista, tem algum contrato com PLANOS DE SAÚDE dentária celebrado por si ou por outrem?

Não

Sim 34%

66%

765

1470

Total de respostas 2235

Total de respostas 1308

11) Qual o peso aproximado no seu volume de negócios individual, em valor e em quantidade de doentes de SEGURADORAS?

2010
(valor)

2010
(nº de 
Doentes)

5 a 10%< 5%  >50%10 a 20% 20 a 30% 30 a 40% 40 a 50%

384 - 34%

351 - 31%

2011
(valor)

2011
(nº de 
Doentes)

Previsão
para 2012
(valor)

Previsão
para 2012
(nº de 
Doentes)

360 - 29%

339 - 28%

354 - 28%

328 - 26%

174 - 15%

180 - 16%

183 - 15%

183 - 15%

183 - 14%

171 - 14%

161 - 14%

151 - 14%

183 - 15%

160 - 13%

171 - 13%

163 - 13%

123 - 11%

129 - 11%

154 - 13%

166 - 14%

147 - 12%

146 - 12%

102 - 9%

99 - 9%

113 - 9%

107 - 9%

131 - 10%

129 - 10%

74 - 6%

78 - 7%

94 - 8%

97 - 8%

97 - 8%

95 - 8%

124 - 11%

151 - 13%

145 - 12%

176 - 14%

187 - 15%

221 - 18%

Total de respostas 1176

Victoria - Seguros de Vida, S.A.

Zurich - Companhia de Seguros de Vida S.A.

Outros, especi!que quais

Seguros Tranquilidade - SANOS Sorriso

Real Vida Seguros

Popular Seguros – Companhia de Seguros 5%

10%

25%

22%

22%

9%

57

114

299

263

262

109

Multicare

Montepio – Sorriso Garantido

65%

10%

762

121

13) Se trabalhar com PLANOS DE SAÚDE, indique quais:

DentalVip 7% 57

Caixa Seguro Vida

Claro Dental

DentalRede

Automóvel Club de Portugal - Mediação de Seguros (Dentcare)

AMI – Cartão de Saúde

Activcare dental 24%

38%

22%

4%

13%

31%

190

207

172

28

101

248
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Total de respostas 790

MDV Plan – Planos de Assistência

PlanusCard

Rede Nacional Assistência – Bull Insurance

MetLife – Medidental Care

Medicare

Master Dental – Planos de Saúde 6%

27%

9%

9%

2%

6%

46

210

70

75

17

48

Future Healthcare, S.A - SAÚDE PRIME

GreatHealth

Interpass

Esthectic Smile

DentyRed

Dentinet 47%

16%

1%

28%

3%

19%

375

125

5

220

21

156

Servimed

Seguros Continente

STANDARD VISION – Dental Magic 1%

4%

15%

10

32

117

SMP – Serviço Médico Permanente 56% 46

WDA – Serviços Dentários 54% 430

Outros, especi'que quais 5% 42

14) Qual é o peso aproximado no seu volume de negócios individual, em valor e em quantidade de doentes de PLANOS DE SEGUROS?

Total de respostas 975

2010
(valor)

2010
(nº de 
Doentes)

5 a 10%< 5%  >50%10 a 20% 20 a 30% 30 a 40% 40 a 50%

421 - 51%

404 - 49%

2011
(valor)

2011
(nº de 
Doentes)

Previsão
para 2012
(valor)

Previsão
para 2012
(nº de 
Doentes)

397 - 45%

386 - 43%

383 - 40%

363 - 38%

105 - 13%

104 - 13%

131 - 15%

129 - 14%

144 - 15%

134 - 14%

92 - 11%

92 - 11%

106 - 12%

106 - 12%

95 - 10%

101 - 11%

62 - 7%

68 - 8%

83 - 9%

86 - 10%

104 - 11%

101 - 11%

53 - 6%

47 - 6%

58 - 7%

59 - 7%

68 - 7%

69 - 7%

38 - 5%

41 - 5%

50 - 6%

57 - 6%

59 - 6%

66 - 7%

56 - 7%

65 - 8%

67 - 8%

77 - 9%

97 - 10%

114 - 12%
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15) Todos os atos/serviços abrangidos pela tabela de cada um dos planos de saúde dentária em cuja rede se encontra integrado têm um pagamento associado?

6. CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS COM PLANOS DE SAÚDE DENTÁRIA

Não

Sim 74%

26%

580

202

Total de respostas 782

7. CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS COM PLANOS DE SAÚDE DENTÁRIA
16) Escolha um plano

DentalVip 0% 2

Caixa Seguro Vida

Claro Dental

DentalRede

Automóvel Club de Portugal - Mediação de Seguros (Dentcare)

AMI – Cartão de Saúde

Activcare dental 2%

3%

2%

0%

5%

9%

13

20

11

0

33

60

Total de respostas 659

MDV Plan – Planos de Assistência

PlanusCard

Rede Nacional Assistência – Bull Insurance

MetLife – Medidental Care

Medicare

Master Dental – Planos de Saúde 1%

3%

0%

1%

0%

0%

4

19

0

8

0

0

Future Healthcare, S.A - SAÚDE PRIME

GreatHealth

Interpass

Esthectic Smile

DentyRed

Dentinet 10%

7%

0%

3%

0%

1%

65

48

0

19

1

6

Servimed

Seguros Continente

STANDARD VISION – Dental Magic 0%

0%

0%

0

0

3

SMP – Serviço Médico Permanente 1% 5

WDA – Serviços Dentários 43% 286

Outros, especi+que quais 8% 56



18 I I NOVEMBRO 2012

Total de respostas 657

17) Método de pagamento (para atos para os quais há pagamento)

Pagamento feito exclusivamente pelo plano, por capitação

Pagamento feito exclusivamente pelo plano, para cada ato

Pagamento feito pelo doente para cada ato e por uma capitação paga pelo plano

Pagamento partilhado entre o doente e o plano, para cada ato

Pagamento feito exclusivamente pelo doente, para cada ato 65%

20%

13%

0%

1%

427

134

88

3

5

Total de respostas 644

21) O que o levou a celebrar o contrato com este plano?

Outro motivo. Qual?

Integração em clinica ou sociedade que aderiu ao produto

Este contrato serve de veículo de divulgação, para captação de mais clientes particulares

A insu"ciência de doentes particulares 34%

44%

39%

9%

221

282

250

55

Total de respostas 653

18) Aquando da celebração do contrato deste plano

As condições e preços resultaram de negociação

As condições e preços estavam pré-de"nidos pelo plano 94%

6%

613

40

Total de respostas 642

19) Ao celebrar o contrato deste plano, foi-lhe imposta (explícita ou implicitamente) uma relação de exclusividade relativamente a outros produtos similares?

Sim, mas não no contrato

Sim, no contrato 13%

12%

86

78

Não 74% 478

Total de respostas 642

20) Foi-lhe imposta (explícita ou implicitamente) alguma restrição relativamente à possibilidade de prestar serviços não abrangidos no contrato a clientes do plano?

Sim, mas não no contrato

Sim, no contrato 7%

13%

42

85

Não 80% 515

22) Escolha um plano

AMI – Cartão de Saúde

Activcare dental 4%

7%

14

26

Automóvel Club de Portugal - Mediação de Seguros (Dentcare) 1% 5
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Total de respostas 390

23) Método de pagamento (para atos para os quais há pagamento)

Pagamento feito exclusivamente pelo plano, por capitação

Pagamento feito exclusivamente pelo plano, para cada ato

Pagamento feito pelo doente para cada ato e por uma capitação paga pelo plano

Pagamento partilhado entre o doente e o plano, para cada ato

Pagamento feito exclusivamente pelo doente, para cada ato 68%

20%

10%

0%

2%

266

77

40

1

6

DentalVip 1% 2

Caixa Seguro Vida

Claro Dental

DentalRede

1%

1%

16%

3

5

62

Total de respostas 400

MDV Plan – Planos de Assistência

PlanusCard

Rede Nacional Assistência – Bull Insurance

MetLife – Medidental Care

Medicare

Master Dental – Planos de Saúde 1%

5%

0%

4%

1%

0%

2

18

1

14

2

1

Future Healthcare, S.A - SAÚDE PRIME

GreatHealth

Interpass

Esthectic Smile

DentyRed

Dentinet 25%

3%

0%

6%

1%

3%

99

11

0

24

2

11

Servimed

Seguros Continente

STANDARD VISION – Dental Magic 0%

0%

1%

0

0

3

SMP – Serviço Médico Permanente 1% 2

WDA – Serviços Dentários 13% 52

Outros, especi'que quais 10% 41
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Total de respostas 386

27) O que o levou a celebrar o contrato com este plano?

Outro motivo. Qual?

Integração em clinica ou sociedade que aderiu ao produto

Este contrato serve de veículo de divulgação, para captação de mais clientes particulares

A insu$ciência de doentes particulares 35%

42%

39%

7%

136

164

149

28

Total de respostas 382

24) Aquando da celebração do contrato deste plano

As condições e preços resultaram de negociação

As condições e preços estavam pré-de$nidos pelo plano 93%

7%

355

27

Total de respostas 377

25) Ao celebrar o contrato deste plano, foi-lhe imposta (explícita ou implicitamente) uma relação de exclusividade relativamente a outros produtos similares?

Sim, mas não no contrato

Sim, no contrato 12%

11%

45

40

Não 77% 292

Total de respostas 380

26) Foi-lhe imposta (explícita ou implicitamente) alguma restrição relativamente à possibilidade de prestar serviços não abrangidos no contrato a clientes do plano?

Sim, mas não no contrato

Sim, no contrato 8%

13%

29

50

Não 79% 301

DentalVip 0% 1

Caixa Seguro Vida

Claro Dental

DentalRede

1%

3%

10%

2

7

23

DentyRed

Dentinet 13%

2%

29

5

28) Escolha um plano

AMI – Cartão de Saúde

Activcare dental 8%

8%

18

18

Automóvel Club de Portugal - Mediação de Seguros (Dentcare) 1% 3



NOVEMBRO 2012 I I 21

Total de respostas 216

30) Aquando da celebração do contrato deste plano

As condições e preços resultaram de negociação

As condições e preços estavam pré-definidos pelo plano 95%

5%

205

111

Total de respostas 218

29) Método de pagamento (para atos para os quais há pagamento)

Pagamento feito exclusivamente pelo plano, por capitação

Pagamento feito exclusivamente pelo plano, para cada ato

Pagamento feito pelo doente para cada ato e por uma capitação paga pelo plano

Pagamento partilhado entre o doente e o plano, para cada ato

Pagamento feito exclusivamente pelo doente, para cada ato 67%

20%

10%

0%

3%

145

44

22

1

6

Total de respostas 229

MDV Plan – Planos de Assistência

PlanusCard

Rede Nacional Assistência – Bull Insurance

MetLife – Medidental Care

Medicare

Master Dental – Planos de Saúde 0%

5%

0%

1%

0%

0%

1

12

1

3

0

1

Future Healthcare, S.A - SAÚDE PRIME

GreatHealth

Interpass

Esthectic Smile 0%

13%

0%

7%

0

30

1

15

Servimed

Seguros Continente

STANDARD VISION – Dental Magic 0%

0%

3%

0

1

7

SMP – Serviço Médico Permanente 0% 0

WDA – Serviços Dentários 9% 20

Outros, especifique quais 14% 31

omd_Novembro_15:Layout 1  10/31/12  4:31 PM  Page 21
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Total de respostas 223

33) O que o levou a celebrar o contrato com este plano?

Outro motivo. Qual?

Integração em clinica ou sociedade que aderiu ao produto

Este contrato serve de veículo de divulgação, para captação de mais clientes particulares

A insu$ciência de doentes particulares 36%

40%

39%

6%

81

90

88

14

8) Diferenças

Total de respostas 2091

34) Para os mesmos atos médico dentários, considera que há diferenças relevantes no valor total recebido, no âmbito dos subsistemas de saúde e dos planos
de saúde dentária em que se encontra integrado?

Não se aplica / não tenho informação

Não há diferenças relevantes

Há diferenças relevantes, e os valores são mais elevados no âmbito do plano

Há diferenças relevantes, e os valores são mais baixos no âmbito do plano 50%

4%

7%

38%

1050

87

150

804

Total de respostas 215

31) Ao celebrar o contrato deste plano, foi-lhe imposta (explícita ou implicitamente) uma relação de exclusividade relativamente a outros produtos similares?

Sim, mas não no contrato

Sim, no contrato 10%

11%

21

24

Não 79% 170

Total de respostas 215

32) Foi-lhe imposta (explícita ou implicitamente) alguma restrição relativamente à possibilidade de prestar serviços não abrangidos no contrato a clientes do plano?

Sim, mas não no contrato

Sim, no contrato 8%

13%

17

29

Não 79% 169
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Such a Perfect Day
Há um ano atrás, o dono e diretor de uma clínica dentária foi
convidado para um curso. O amigo falou-lhe em gestão, mas
que, desta vez, era algo diferente. O Mário já tinha ido a vários
cursos de gestão. Achava os oradores e as suas ideias
mecanizadas, desumanas e até um pouco fútil todo o show
montado. Para ele era gente que notoriamente nunca teve uma
vida complicada e que nunca criou uma empresa do zero como
ele próprio e que tanto havia lutado. A vida havia ensinado ao
Mário que as pessoas valem pelo que dizem e sobretudo pelo
que fazem com integridade. Achava que esta coisa do coaching
havia virado moda e, como sempre, a mediocridade e futilidade
são “quem” primeiro invade essas modas. Mas é certo que, por
vezes, sentia-se tentado a seguir algumas dessas ideias: por
alguma pressão na venda, promoções, reduzir o tempo de
consulta, diminuir mais as percentagens dos colaboradores,
etc. Chegou até a considerar um estilo
de publicidade que ele próprio achava
tratar as pessoas como atrasados
mentais. Afinal, diziam nos cursos.. “a
maioria das pessoas pouco valoriza a
qualidade técnica”. E existe a crise.
Mesmo não sendo absolutamente
necessário, isso ia ajudá-lo a trocar de
carro mais rapidamente. Certo é que,
passado algum tempo, concluía que
estava a ir contra tudo o que acreditava
e acabava por deixar essas ideias de
parte. Algo lhe dizia que a gestão podia
ser diferente. Tinha de haver uma
“gestão” não lhe roubasse os valores.
Desta vez, o amigo inscreveu-o no curso
e o Mário teve mesmo ir. Estava pouca
gente e as horas passaram muito rápido.
No final do dia, o Mário sentiu-se como já
não se sentia há anos. Nada o poderia
ter preparado para o que ouvira nas
últimas horas. Tudo fazia sentido. Foi
falar com os palestrantes no final. Um
era jovem, o outro, um homem que
poderia ser seu pai. O Mário ficou
fascinado com a simplicidade deles.
Eram pessoas que cativavam pela
educação e autenticidade. Tinham um
aspecto cuidado mas não se escondiam atrás de poses
nitidamente ensaiadas e altivas. O Mário falou-lhes da sua
experiência com os outros cursos. O mais novo explicou,
sorridente, que os conceitos desses cursos eram já
ultrapassados. Continuou “Isso era seguido nos anos 80 e 90.
Hoje sabe-se que isso torna-nos infelizes que é o oposto do que
se pretende”. O senhor mais velho, com uma calma e certeza
ignoráveis disse “O que nós divulgamos é organização e
comunicação, a gestão é apenas uma pequena parte disso.
Hoje em dia os pacientes estão com sede de autenticidade. E,
como viu, o que hoje partilhámos não é nada de novo... é até
um regresso às raízes! Por muito que surpreenda, é assim que
as grandes companhias desenvolvem estratégias, assentes
nos valores mais básicos”. “Tenho mesmo que começar com
o que propuseram hoje…“ agradeceu-lhes o Mário.
Despediram-se e disseram-lhe “Comece um dia por mês, ou
um dia por semana. Mande-nos notícias e fique tranquilo… vai
correr tudo bem.”
Hoje fazia um ano desde o curso de organização. Era o tal dia
do mês, o “dia ideal” na clínica. É o dia em que há tempo para
fazer tudo da forma que o grupo achava melhor. Tudo havia sido

combinado e planeado em reuniões prévias. Todos haviam
contribuído para estabelecer o “dia ideal”. As assistentes
partilharam o que, achavam, os pacientes gostavam. Os clínicos
falaram o que os poderia fazer sentir melhor. As opiniões dos
pacientes foram procuradas.
Hoje, o telefone era usado com um sorriso nos lábios. Havia
tempo para estar totalmente presente para quem chegava à
recepção. Cada membro da equipa estava a desempenhar a sua
função da melhor forma possível. Quanto mais pacientes fossem
tratados acima das suas expectativas, maior o sucesso da clínica
e isso beneficiava, literalmente, a todos. Estavam implementados
mecanismos para diminuir as falhas por distração, mecanismos
com imaginação e que todos acharam engenhosos. Aprenderam
e ensaiaram a tratar as pessoas como pessoas e aprenderam
como o tom de uma palavra, no tempo certo, faz toda a diferença.
As assistentes adoraram a redução drástica das chamadas de
atenção e confronto emocional. Havia ainda muito a melhorar,

mas a estratégia era estimulante e até
divertida. Era uma energia boa que
contagiava a todos envolvidos.
O Mário estava dedicado a fazer
unicamente o que lhe dá prazer. Hoje, o
tempo dele era para trabalhar na área que
sempre desejou. O paciente sentia esse
entusiasmo e calma a cada toque. O
procedimento fora explicado adequa-
damente, os materiais devidamente
preparados, tudo fazia sentido e era
suave. A assistente ajudava com gosto, o
Mário pedia tudo com “Por Favor” e
“Obrigado Patrícia”. A Patrícia nunca disse
ao Dr. Mário mas, esse cuidado, era mais
importante que o incentivo de
produtividade que haviam pensado e
implementado.
Os resultados dos tratamentos do “dia
ideal” eram realmente excelentes. Os
pacientes saíam verdadeiramente
satisfeitos, não apenas porque os seus
objectivos eram preenchidos, mas porque
sentiam que eles próprios estavam a fazer
parte de algo especial. A clínica recebera
vários pacientes, referidos por outros, que
tinham passado pelo “dia ideal”. O
director sentia-se agora confiante e

confortável a cobrar mais justo pelo tempo, trabalho e excelente
serviço de toda a equipa. Havia um respeito e afecto dos
pacientes que era diferente. O Mário nunca pensou que estes
realmente se importassem ou valorizassem o esforço dos clínicos.
O último dos poucos pacientes que o Mário viu hoje tinha todo o
procedimento fotografado. A paciente olhava o resultado dos
tratamentos no computador. Tinha demorado a ficar tudo pronto
mas “realmente valeu a pena doutor! Obrigado!” “Eu é que
agradeço imenso a sua paciência connosco Luísa, vou publicar o
seu caso, que lhe parece?”
Hoje, o Mário saía mais cedo. Verificou que os colaboradores da
sua clínica atenderam bastantes pacientes durante o dia. Antes
de ir certificar-se de pormenores, parou e ficou tranquilo… ele
sabia que o trabalho deles fora supervisionado, organizado,
previsível e com um padrão de comunicação que impressionava
qualquer paciente. Enquanto se dirigia a casa para o combinado
com os seus mais próximos, sorriu e teve o último pensamento
sobre trabalho no dia de hoje… “vamos passar a fazer um “dia
ideal” todas as semanas”.

Jorge André Cardoso

Editorial

Os resultados
dos tratamentos
do “dia ideal”
eram realmente
excelentes.

Os pacientes saíam
verdadeiramente
satisfeitos não

apenas porque os
seus objectivos eram
preenchidos mas

porque sentiam que,
eles próprios,

estavam a fazer parte
de algo especial
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OclusãO (disfunÇãO da atM)

toxina Botulínica no tratamento de desordens
temporomandibulares

INTRODUÇÃO
Durante a Guerra Napoleónica, entre 1795 e
1813, ocorreu em Württemberg os primeiros
casos, devidamente documentados, de intoxicação
alimentar pela toxina botulínica (TxB), após o
consumo de salsichas embaladas. Como resultado
deste surto, Justinus Kerner publicou os primeiros
trabalhos, que reportam a potencialidade
terapêutica da TxB, devido à sua capacidade de
reduzir ou bloquear a hiperactividade e
hiperexcitabilidade do sistema motor e nervoso
autónomo. 1

Em 1895, Emile van Ermergem investigou uma
epidemia de botulismo em Ellezelles, na Bélgica,
conduzindo à descoberta e isolamento da bactéria
anaeróbia, Gram-positiva e esporalada - Bacillus
botulinus, vindo a ser, anos mais tarde, denominada
de Clostridium botulinum. 2,3

As toxinas, sintetizadas pelo C. botulinum, são
complexos proteicos inactivos de elevado peso
molecular (300 a 900kDa), sendo constituídos por
uma cadeia pesada e uma leve, unidas por pontes
bissulfito, e proteínas acessórias. A TxB é activada
quando é clivada, por proteases dos tecidos, numa
cadeia pesada (100kDa) e numa cadeia leve
catalítica (50kDa), sendo esta responsável pela
inibição da libertação exocítica de acetilcolina e,
consequentemente, diminuição da contração
muscular. O mecanismo de acção engloba 3 etapas
sucessivas: ligação ao terminal nervoso colinérgico,
internalização/translocação e inibição cálcio-
dependente da exocitose do
neurotransmissor-acetilcolina. 3,4

Alguns autores, após os primeiros anos do uso da
toxina botulínica em condições motoras,
observaram um benefício significativo sobre os
sintomas dolorosos, que excediam os efeitos do
relaxamento muscular, não correspondendo,
necessariamente às regiões neuromusculares
afectadas. Tal sugeriu que os efeitos sobre a dor
eram independentes dos efeitos musculares e
poderiam ter mecanismos de acção independentes,
porém ainda não totalmente compreendidos. 5,6

A TxB é considerada uma das toxinas bacterianas
mais potentes. Contudo, quando utilizada em
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RESUMO
A toxina botulínica, comummente conhecida como Botox, é produzida pelo
Clostridium botulinum. Esta é responsável por uma desenervação transitória,
cálcio-dependente, do músculo esquelético devido à inibição da libertação de
acetilcolina nas terminações nervosas dos neurónios motores α e γ-eferentes. Na
maioria dos casos, o seu efeito é sentido dois dias após injecção e persiste por três
a seis meses, aproximadamente. Actualmente, é considerada um dos produtos
farmacêuticos mais versáteis no tratamento de desordens em diversas áreas da
Medicina, apesar de ter surgido como um veneno alimentar e, posteriormente,
utilizada como arma biológica,
Muitos estudos têm demonstrado o efeito promissor da toxina botulínica no
tratamento de desordens temporomandibulares, quando a terapia conservadora
é ineficaz.

ABSTRACT
Botulinum toxin, known as Botox, is produced by Clostridium botulinum. It is
responsible for a transient calcium-dependent denervation of skeletal muscle due
to inhibition of acetylcholine release at nerve endings of motor neurons. In most
cases, the effect of the toxin is felt two days after injection and persists for three
to six months, approximately. Today, it is considered one of the most versatile
pharmaceutical products for treatment of disorders in different areas of medicine,
despite its origin as a poison food and, subsequently a biological weapon.
Nowadays many studies have been showing the promising effect of botulinum
toxin in the treatment of temporomandibular disorders, where conservative
procedures were insufficient.

Palavras-chave: Botulinum Toxin and Temporomandibular Disorders; Botulinum
Toxin; Temporomandibular disorders; Miofascial Pain and Botulinum Toxin; Bruxism
and Botulinum Toxin; Temporomandibular Dislocation and Botulinum Toxin.
Key-words: Botulinum Toxin and Temporomandibular Disorders; Botulinum Toxin;
Temporomandibular Disorders; Miofascial Pain and Botulinum Toxin; Bruxism and
Botulinum Toxin; Temporomandibular Dislocation and Botulinum Toxin.
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doses terapêuticas, não apresenta citotoxicidade e o seu efeito é
revertido ao fim de 3 a 6 meses, com a recuperação da função
nervosa. A prevalência de imunoresistência, dos pacientes tratados,
é inferior a 5%, estando este factor dependente da dose e
frequência das injecções administradas. 3,7

Até ao momento foram identificados 8 serotipos,
imunologicamente distintos, dos quais 7 são neurotoxinas (A, B,
C1, D, E, F e G). Embora todas sejam responsáveis pelo bloqueio
neuromuscular, o respectivo mecanismo de acção, proteínas
acessórias e potencial terapêutico variam substancialmente. O
serotipo mais estudado e utilizado na prática clínica é o tipo A,
seguido pela neurotoxina B. 3,5,6,7

Em 1978, Alan Scott utilizou, pela primeira vez, a toxina botulínica
A no tratamento do estrabismo, em seres humanos. Desde então,
as suas aplicações terapêuticas estenderam-se a diferentes
campos da medicina, como um tratamento inovador com
resultados surpreendentes. 3,5

A disfunção temporomandibular (DTM) é considerada um
subgrupo de desordens músculo-esqueléticas e reumatológicas,
constituindo um termo coletivo para um conjunto de problemas
clínicos que envolvem os músculos mastigadores, a articulação
temporomandibular (ATM) e as estruturas associadas. Esta
corresponde a uma das principais queixas de dor na região
orofacial. 3,8,9

A etiologia da DTM tem sido alvo de muita discussão entre a
comunidade científica, devido à discrepância dos resultados
obtidos. No entanto, é unânime o seu carácter multifactorial,
incluindo factores biomecânicos, neuromusculares,
biopsicossociais e neurobiológicos. Estes são agrupados em:
factores predisponentes, desencadeantes e perpetuantes. 10,11

Aproximadamente, 60-75% da população adulta apresenta, pelo
menos, um sinal de disfunção da ATM, porém apenas 5%
procuram tratamento. A primeira abordagem terapêutica deve ser
reversível, recorrendo a uma terapia conservadora baseada em
medidas comportamentais e de auto-conhecimento, fisioterapia,
terapia oclusal e farmacológica (relaxantes musculares,
analgésicos e anti-inflamatórios). Embora, na maioria dos casos,
os tratamentos conservadores sejam, suficientemente eficazes,
20% destes pacientes necessitam de tratamentos mais invasivos,
devido à persistência da sintomatologia associada. 8,12

Hoje em dia, vários autores têm-se dedicado ao estudo do efeito
da toxina botulínica na região orofacial como alternativa
minimamente invasiva, segura e eficaz no tratamento de
desordens temporomandibulares. 13

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica recorrendo ao Pubmed e
Cochrane, como base de dados, primária e secundária,
respectivamente, com as seguintes palavras-chave: Botulinum Toxin
and Temporomandibular Disorders; Botulinum Toxin; Temporo-
mandibular Disorders; Miofascial Pain; Temporomandibular
Dislocation; Oromandibular dystonia; Bruxism; Miofascial Pain and
Botulinum Toxin; Bruxism and Botulinum Toxin e Temporoman-
dibular Dislocation and Botulinum Toxin.

Não foi aplicada nenhuma restrição em termos de evidência
científica, nem a limites temporais. Contudo restringiu-se a literatura
a artigos de língua inglesa e francesa, tendo sido efectuada a última
pesquisa electrónica em Abril de 2012.

DISCUSSÃO
Na literatura existem vários estudos randomizados que têm
demonstrado a eficácia da TxB no tratamento de desordens do foro
neurológico associadas a hiperactividade muscular. Tendo em
conta, o seu efeito no alívio de sintomas dolorosos na região da
cabeça e do pescoço, surgiu a possibilidade da sua utilização em
desordens temporomandibulares. O grupo diverso de DTM,
envolvendo a musculatura orofacial, na qual existe evidência,
embora ainda insuficiente, da potencialidade da TxB inclui:
bruxismo e apertamento dentário, distonias oromandibulares, dor
miofascial, trismo, hipermobilidade, hipertrofia do masséter e
temporal e cefaleias. 13

Em 2000, num estudo realizado por Freund e seus colaboradores,
46 pacientes com desordens temporomandibulares, cujos
sintomas persistiam durante 6 a 410 meses (duração média de 96
meses) foram tratados com injecções de toxina botulínica. No
período de follow-up verificaram que houve uma melhoria nos
sintomas dolorosos, bem como na máxima abertura bucal e tensão
sentida à palpação. 14

Dor miofascial
Nas DTM, a dor miofascial nos músculos mastigadores, é uma das
condições mais frequentes. É caracterizada pela presença de
pontos hipersensíveis, denominados de trigger-points (TrP) que,
após palpação, originam dor referida, nomeadamente na região
pré-auricular e pescoço, face e dentes, assim como cefaleias.
Apesar da sua etiologia desconhecida, alguns autores identificam
os factores psicológicos e hábitos parafuncionais, como possíveis
factores de risco. 15, 16

A abordagem terapêutica deve incluir tratamentos minimamente
invasivos e reversíveis. Alguns tratamentos propostos, como
agulhamento seco, injecções com anestésicos locais ou solução
salina, spray e estiramento, têm como objectivo a inactivação dos
TrP. Os tratamentos conservadores permitem o alívio da
sintomatologia dolorosa em 80% dos casos, contudo 20% dos
pacientes, apresentam persistência dos sintomas dolorosos. Desta
forma, são necessárias terapêuticas alternativas, do qual tem tido
destaque a toxina botulínica. 17, 18, 19, 20

Em 2003, von Lindern e seus colaboradores, num estudo cego
randomizado placebo-controlado, confirmaram o papel TxB como
tratamento inovador em pacientes com dor miofascial, cujos
tratamentos conservadores foram insuficientes, correspondendo a
uma melhoria de 90% na sintomatologia dolorosa. Contudo, dos
60 pacientes submetidos a injecções com TxB, apenas um
apresentou efeitos adversos após injecção, sendo este revertido ao
fim de 4 a 5 semanas. 21

Os resultados obtidos por von Lindern et al.21 encontram-se em
uniformidade com os resultados obtidos por Porta17, Kurtoglu et
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al.22. Porém, em contraste às publicações anteriores Nixdorf et al.23,
Ernberg et al.15, através de estudos randomizado-controlados
verificaram que não existem resultados que suportem a eficácia da
TxB no tratamento da dor miofascial. Tal leva-nos a crer que o
mecanismo de acção da mesma no alívio da dor ainda é
especulativo, não existindo evidência científica suficiente que
suporte o seu uso no tratamento da dor miofascial.

Luxação ATM
O deslocamento da articulação temporomandibular é um
fenómeno pouco frequente, contudo a natureza incapacitante e
dolorosa, conduz à necessidade de tratamento urgente. Apesar do
deslocamento anterior ser o mais frequente, este pode ser
posterior, medial, lateral ou superior. 24, 25

No deslocamento anterior, um ou ambos os côndilos mandibulares,
são deslocados para diante da eminência articular. Quando existe
uma recuperação espontânea do côndilo na fossa glenóide, este
fenómeno é denominado de subluxação. Por outro lado, quando
não é possível a reposição espontânea, estamos perante um caso
de luxação. A sua etiologia não é totalmente conhecida, no entanto
existem algumas teorias que suportam a hiperactividade muscular
neurogénica, condições patológicas ósseas e desordens do tecido
conjuntivo, das quais se destacam a hiperlaxidez ligamentar e
Síndrome de Ehlers- Danlos, como possíveis causas. 24, 26

Tendo em conta a etiologia multifatorial, as possibilidades
terapêuticas variam de abordagens conservadoras a invasivas. O
tratamento conservador consiste na terapia oclusal, física,
comportamental e farmacológica. Em alguns casos, estas medidas
são pouco eficazes, recorrendo-se a procedimentos cirúrgicos com
o intuito de aumentar ou diminuir a altura da eminência articular,
de forma a impedir o deslocamento anterior ou permitir o
reposicionamento espontâneo do côndilo. O potencial terapêutico
da toxina botulínica oferece uma alternativa aos procedimentos
cirúrgicos, por ser uma técnica minimamente invasiva, e por
apresentar uma taxa de sucesso semelhante. 27

Em 2004, Martínez-Pérez et al. reportaram o uso da TXB-A no
tratamento de 3 pacientes com história de luxação mandibular
recorrente. Embora, todos os indivíduos tenham necessitado de
injeções múltiplas no músculo pterigoideu lateral, sob controlo
electromiográfico, o tratamento mostrou-se eficaz devido à
eliminação ou diminuição da frequência de luxações. Apenas um
paciente apresentou efeitos adversos após a primeira dose de toxina
administrada, sendo estes revertidos ao fim de 2 semanas. 28

Em semelhança ao estudo anterior, Fu et al. (2010), avaliaram o
efeito da TxB-A no tratamento de luxações recorrentes da ATM,
administrando doses de 25 a 50 MU no músculo pterigoideu lateral
em 5 pacientes, dos quais 4 sofriam de deslocamento recorrente
bilateral e um unilateral. Dois dias após a injecção, apenas um
paciente apresentou um episódio de luxação. No entanto, durante
o período de follow-up, compreendido entre 3 meses a 2 anos,
todos os pacientes relataram remissão dos episódios de luxação. 29

Bruxismo

De acordo com a Academia Internacional de Prostodontia (1999),
o bruxismo pode ser definido como um hábito parafuncional
involuntário rítmico ou espasmódico de “apertar” e “ranger” os
dentes. Pode ser classificado em diurno ou nocturno, agudo ou
crónico e excêntrico ou cêntrico. Durante a actividade bruxómana,
forças muito elevadas são aplicadas por períodos de tempo muito
superiores àquelas sentidas durante as actividades funcionais. Os
valores fisiológicos das forças exercidas nos dentes anteriores e
posteriores são 250N e 350N, respectivamente. Por outro lado,
durante as actividades parafuncionais as forças sentidas podem
atingir três vezes mais os valores fisiológicos, tendo um efeito
nefasto ao nível do SE, afectando tanto a dentição, como os
músculos mastigadores e ATM. Sobre a musculatura mastigatória
pode ocorrer um aumento na actividade e tónus, especialmente no
músculo masséter, contracturas e espasmos musculares,
propiciando um quadro de miosite. A sintomatologia miofascial é
caracterizada por dor muscular regional e presença de pontos
sensíveis localizados, que se evidenciam quando palpados. Em
casos severos o músculo hipertrofiado pode causar contração
facial, trismo e alterações oclusais, alteração do padrão de abertura
e encerramento mandibular, ocasionando problemas na
mastigação e fala. O impacto do bruxismo na ATM é,
essencialmente, secundário a mudanças que ocorrem na
musculatura mastigatória. A dor e o desconforto são as principais
queixas do paciente, além das dificuldades mastigatórias,
travamento articular, falta de coordenação nos movimentos
mandibulares, luxação, subluxação, crepitação, ruídos articulares
uni ou bilaterais, alterações degenerativas na articulação e restrição
dos movimentos mandibulares. 30

Num estudo randomizado controlado, duplamente cego, Lee et al.
(2010), avaliaram o efeito da toxina botulínica no tratamento do
bruxismo nocturno. Para tal, recrutaram 12 indivíduos (7 homens
e 5 mulheres) com bruxismo nocturno, dos quais seis foram
administrados com toxina botulínica e os restantes com solução
salina, sendo os resultados obtidos baseados nas respostas a
questionários e actividade electromiográfica nocturna do músculo
masséter e temporal gravada antes, 4, 8 e 12 semanas após
tratamento. O grupo experimental foi submetido a 80 U de TxB-A,
administradas em 3 localizações no músculo masséter, enquanto
o grupo controlo recebeu injeções com 0,8ml de solução salina. Os
eventos bruxómanos no músculo masséter diminuíram,
significativamente após as injeções com TxB-A, enquanto no
músculo temporal não existiram diferenças entre os grupos, em
nenhum período de observação. Os sintomas subjectivos, baseados
nas respostas aos questionários, demonstraram o alívio na
sintomatologia em ambos os grupos após tratamento. Desta forma,
o estudo suporta o uso da toxina botulínica no tratamento eficaz do
bruxismo nocturno. 31

O intuito do trabalho desenvolvido por Pihut et al. (2009), foi a
avaliação da intensidade das forças oclusais, no decurso do
tratamento de desordens do SE com toxina botulínica A. Após
aprovação do Comité de Bioética, foram selecionados 20 pacientes
com desordens funcionais e dolorosas do SE, com idades
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hipertrofia do masséter e temporal. À excepção da distonia
oromandibular, a TxB não constitui uma opção terapêutica de
primeira escolha, mas sim um tratamento alternativo.
O mecanismo de acção da TxB no alívio da dor ainda é especulativo,
não existindo evidência suficiente que permita a recomendação da
mesma no tratamento da dor miofascial. Contudo é evidente que as
propriedades analgésicas da toxina são mais complexas do que o
relaxamento muscular.
Embora, a luxação mandibular recorrente não seja considerada
uma condição comum nas DTM, a sua natureza incapacitante e
dolorosa conduz à necessidade de tratamento urgente. É unânime,
entre a comunidade científica, o efeito da TxB na eliminação ou
diminuição dos eventos luxativos recorrentes, assim como uma
alternativa a procedimentos cirúrgicos invasivos, com resultados
semelhantes e de menor risco associado.
O tratamento do bruxismo é considerado um desafio tanto para os
médicos dentistas, como para os cirurgiões maxilofaciais,
psicólogos e neurologistas, devido ao seu efeito negativo na
qualidade de vida dos indivíduos. Embora não seja uma DTM, este
tem um impacto nefasto sobre o Sistema Estomatognático,
podendo resultar em desgaste dentário, lesão periodontal, e dano
muscular e/ou articular. A injecção da toxina botulínica nos
músculos mastigadores, nomeadamente, no músculo masséter
conduz a uma diminuição da hiperactividade muscular, e
consequentemente, diminuição dos eventos bruxómanos. Se a
duração do efeito da toxina for suficiente para conduzir à
modificação do hábito parafuncional, uma ou mais injecções
podem conduzir à cessação do bruxismo.
Em suma, é possível concluir o efeito promissor da toxina botulínica
no tratamento de desordens temporomandibulares, quando a
terapia conservadora é insuficiente para o alívio dos sintomas
associados. Porém mais estudos são necessários, para melhor
compreender o seu mecanismo de acção, possíveis efeitos
adversos a longo prazo, dosagem mínima necessária para
obtenção de resultados satisfatórios, assim como a relação custo-
benefício.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos últimos tempos, o uso da toxina botulínica evoluiu de arma
biológica a potente “ferramenta” terapêutica, sendo utilizada nas
mais variadas áreas da medicina. Hoje em dia, injecções com TxB
têm sido utilizadas em mais do que 100 condições patológicas
diferentes, das quais se destacam o blefarospasmo, estrabismo,
distonias, bruxismo, desordens temporomandibulares, cefaleias,
entre outras.
A toxina botulínica, produzida pelo Clostridium botulinum, é
responsável por uma desenervação transitória, cálcio-dependente,
do músculo esquelético. As contra-indicações para a sua
administração são: pacientes grávidas ou em período de
amamentação, medicação com aminoglicosídeos, penicilinas,
relaxantes musculares, bloqueadores dos canais cálcio, assim
como desordens ao nível da placa neuromuscular, como Miastenia
gravis e Síndrome de Eaton-Lambert.
Nas desordens temporomandibulares, a sua aplicação é recente,
não sendo totalmente compreendida. Apesar da pouca evidência
científica existente, esta tem sido utilizada no tratamento do
bruxismo, distonia oromandibular, dor miofascial, hipermobilidade,
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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
1º Curso - Medicina oral - Lesões brancas
7 de janeiro de 2013 - Hotel Miracorgo- Vila Real

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
1º Módulo - Resinas compostas - conceitos atuais
21 de janeiro de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
1º Módulo - Princípios Biológicos
da Regeneração Óssea
21 de janeiro de 2013 - Villa Rica – Lisboa

� Curso de Fim de Dia
2º Curso - Implantes imediatos
4 de fevereiro de 2013 - Hotel Montebelo – Viseu

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
2º Módulo - Restaurações directas Vs indirectas
com resinas compostas
11 de fevereiro de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
2º Módulo - Procedimentos clínicos
11 de Fevereiro de 2013 - Villa Rica – Lisboa

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
3º Módulo - Restaurações directas e indirectas -
procedimentos clínicos
25 de fevereiro de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
3º Módulo - Complicações clínicas
25 de fevereiro de 2013 - Villa Rica – Lisboa

� Curso de Fim de Dia
3º Curso – Resultados do tratamento periodontal
a longo prazo
4 de março de 2013 - Novotel Setúbal - Setúbal

� Curso Modular de Dentisteria - Prático (4 módulos)
4º Módulo - Hands-on - Restaurações directas em
resina composta
9 de Março de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Regeneração Óssea
- Prático (4 módulos)

4º Módulo - Hands-on - Regeneração óssea
9 de março de 2013 - Espaço Físico da OMD -
Campo Grande, 28 – 7.º B – Lisboa

� Curso de Fim de Dia
4º Curso - Sequência clínica na reabilitação
com prótese total
18 de março de 2013 - Hotel Templários - Tomar

� Jornadas da Primavera
27 a 30 de Março de 2013

� Curso de Fim de Dia
5º Curso - Facetas Vs coroas cerâmicas
- quando utilizar
15 de abril de 2013 - Hotel Mèlia - Aveiro

� Curso Modular de Regeneração Óssea
Princípios biológicos da regeneração óssea
| Procedimentos clínicos | Complicações clínicas
| Hands-on
20 de abril de 2013 - Espaço Físico da OMD
– Funchal – RA Madeira

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
1º Módulo - Resinas compostas - conceitos atuais
22 de abril de 2013 - Villa Rica - Lisboa

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
1º Módulo - Princípios Biológicos
da Regeneração Óssea
22 de abril de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
2º Módulo - Restaurações directas Vs indirectas
com resinas compostas
13 de maio de 2013 - Villa Rica - Lisboa

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
2º Módulo - Procedimentos clínicos
13 de maio de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso de Fim de Dia
6º Curso - Ortodontia lingual
20 de maio de 2013 - Villa Rica - Lisboa

� Curso de Fim de Dia
7º Curso - Adesão Vs meios auxiliares de retenção
27 de maio - Hotel Faro – Faro

� Curso Modular de Dentisteria (4 módulos)
3º Módulo - Restaurações directas e indirectas
- procedimentos clínicos
27 de maio de 2013 - Villa Rica - Lisboa

� Curso Modular de Regeneração Óssea (4 módulos)
3º Módulo - Complicações clínicas
27 de maio de 2013- Bessa Hotel – Porto

� Curso Modular de Dentisteria - Prático (4 módulos)
4º Módulo - Hands-on - Restaurações directas
em resina composta
15 de junho de 2013 – Espaço Físico da OMD
- Campo Grande, 28 – 7.º B – Lisboa

� Curso Modular de Regeneração Óssea
- Prático (4 módulos)

4º Módulo - Hands-on - Regeneração óssea
15 de junho de 2013 - Bessa Hotel - Porto

� Curso de Fim de Dia
8º Curso - Tratamento pulpar em odontopediatria
17 de Junho de 2013 - Tryp Coimbra - Coimbra

� Curso de Fim de Dia
9º Curso - Curso de interpretação radiológica
8 de julho de 2013 - Hotel Mercure - Braga

� Curso de Fim de Dia
10º Curso - Diagnóstico, planeamento
e tratamento endodôntico
16 de setembro de 2013 - Leirisport - Leiria

� Curso Modular de Endodontia
Diagnóstico e urgências em endodontia |
Instrumentação em endodontia | Obturação em
endodontia | Hands-on - instrumentação e
obturação em endodontia
21 de setembro de 2013 - Espaço Físico da OMD
– Funchal – RA Madeira

�Curso de Introdução à Atividade Clínica
1 de Outubro de 2013– Lisboa
CS Vintage Lisboa Hotel

� Curso de Fim de Dia
11º Curso - Goteiras oclusais - indicações clínicas
7 Outubro de 2013 - Bessa Hotel – Porto

� Curso de Introdução à Atividade Clínica
15 de Outubro de 2013– Porto
Axis Porto Business & SPA Hotel

� Curso Modular de Dentisteria
Resinas compostas - conceitos atuais |
Restaurações diretas Vs indiretas com resinas
compostas | Restaurações diretas e indiretas -
procedimentos clínicos | Hands-on -
restaurações diretas em resina composta
19 de outubro de 2013 – Espaço Físico da
OMD - Angra do Heroísmo – RA Açores

� XXII Congresso da OMD
21 a 23 de novembro de 2013
– Centro de Congressos de Lisboa
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ESPAÇO
INFORMATIVO
O espaço seguinte de informação na Revista OMD é dedicado às
eleiçõesdaOrdem,nos termosdaDeliberaçãodoConselhoDiretivo
e da informação àComissão Eleitoral OMD- 2012, que a acolheu e
contemplou em ata própria.

Cumprindo os princípios de igualdade de tratamento de todas as
listas e de todos os candidatos às próximas eleições, foi atendida
a razoabilidade e a adequação dos meios disponibilizados pela
OMD. Ao abrigo do que se encontra previsto e notificado ao todos
os interessados, “(…) a definição da ordem de entrada dos artigos
na revista resulta da ordem de entrada de cada uma das Listas
Candidatas, validadas pela Comissão Eleitoral na sua reunião do
dia 2 de Outubro (…)”.

Informamos ainda que a presente divulgação das candidaturas
respeitaoconteúdo redatorial egráfico recebidoeaqui reproduzido
– texto e/ou imagens (fotos ou logótipos) –, o qual é da inteira
iniciativa e responsabilidade dasmesmas.



















LISTA C – CANDIDATURAAOCONSELHODEONTOLÓGICO

EDEDISCIPLINADAORDEMDOSMÉDICOSDENTISTAS

QuemSomos?Constituímo-nos como um grupo de Médicos Dentistas com vivências pessoais e profissionaisdiversas, exercendo a nossa profissão em locais geográficos diversos do nosso país e, como tal,conhecendo um leque alargado de realidades distintas do exercício da medicina dentária e daprópria sociedade portuguesa.Representamos faixas etárias alargadas e abrangentes, desde os mais experientes até aos maisjovens, e somos conhecedores das situações distintas e heterogéneas que os Médicos Dentistasenfrentam na actualidade.Apresentamo-nos como a equipa constituída, nos termos estatutários, pelos seguintes colegas:Américo dos Santos Afonso (C.P. 310 - Braga) candidato a Presidente do Conselho Deontológico ede Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas; Alberto Amaro Guedes Machado (C.P 4897 - Porto),Carlos Alberto Barbosa Varajão Borges (C.P. 1157 – Vila Nova de Famalicão), Luís Manuel DuarteMartins da Silva (C.P. 3588 – Vila Nova de Gaia), Manuel Marques Ferreira (C.P. 261 – Coimbra),Maria Manuel Parreira Raposo Deveza (C.P. 4145 – Lisboa), Nuno Miguel Oliveira de Sousa e Silva(C.P. 1741 - Évora) candidatos a vogais e, Helena Isabel Gomes Ribeiro Moura (C.P. 733 – Açores),João Bosco da Costa de Castro (C.P. 269 – Madeira) e João Carlos Gonçalves Ferreira de Pinho (C.P.22 – Ovar) como suplentes.Somos uma equipa independente, inconformista e com forte coesão de valores e convicções éticas.QueremosevamosmudaroConselhoDeontológicoedeDisciplinadaOrdemdosMédicosDentistas.
Porque nos Candidatamos?Os motivos que nos levaram a apresentar a nossa candidatura às próximas eleições da Ordem dosMédicos Dentistas (OMD) devem-se à constatação de uma situação que, infelizmente é cada vezmais evidente para a maioria dos Médicos Dentistas: o aumento do número e da gravidade das



situações em que as normas deontológicas e éticas são violadas de forma chocante e,aparentemente, com grande impunidade.O agravamento da crise económica e social tem conduzido a uma evidente perda de valores e deprincípios éticos fundamentais, sendo mesmo previsível que se verifique um incremento dosproblemas de âmbito deontológico e disciplinar com o agudizar da situação de crise que estamosa enfrentar. Por isso, e tendo consciência desta realidade, constituímo-nos numa equipa comexperiências e vivências pessoais e profissionais diversificadas, que pretende actuar de formaabrangente, rigorosa e eficaz, na prevenção e na resolução dos múltiplos problemas com que aclasse se tem confrontado nesta área. Estamos convictos de que se for mantida uma atitude passivae de intervenção lenta e tardia, por parte do Conselho Deontológico e Disciplina (CDD) da OMD,irão aumentar e agravar-se as situações de violação dos valores e das regras fundamentais quedevem nortear a actividade dos Médicos Dentistas.
Oque Pretendemos?Pretendemos mudar a percepção que a população portuguesa, em geral, os nossos utentes, emparticular, e uma grande parte dos Médicos Dentistas tem sobre as competências e a actividadedesenvolvida pelo Conselho Deontológico e de Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas.Queremos demonstrar que somos um órgão independente, pró-activo, e empenhado em contribuirpara a dignificação e o prestígio da actividade dos profissionais da medicina dentária portuguesa.Como tal, pugnaremos por uma resposta pronta, objectiva, rigorosa e justa aos anseios dos doentese dos profissionais, respeitando e fazendo respeitar a lei, os estatutos e as normas deontológicas queregem a nossa profissão.
Quais são os nossos Compromissos?

Esta candidatura assenta em três linhas estratégicas de orientação, que nortearão a nossa actividadenos próximos anos, caso os nossos colegas entendam sermos merecedores da sua confiança, nopróximo acto eleitoral e que assumimos como um compromisso perante todos os MédicosDentistas.



1.MODERNIDADE

Esta linha estratégica de acção baseia-se na necessidade de dotar o Conselho Deontológico e deDisciplina (CDD) da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) de mecanismos de funcionamentodinâmicos e inovadores e que vão ao encontro dos anseios dos utentes, da OMD e de todos osMédicos Dentistas.Representado a nossa Ordem, um número cada vez mais elevado de profissionais, temos quereformular o modelo organizacional do CDD, na procura de obter respostas mais céleres àscomplexas e crescentes necessidades, ditadas pelas mudanças sociais e culturais, operadas nosúltimos anos na sociedade portuguesa. A realidade do exercício profissional, no momento presente,cria novos desafios e anseios a todos os profissionais competentes e sérios, que pretendendo manteros elevados padrões de qualidade dos serviços de saúde que prestam aos portugueses, respeitandoos valores da equidade, da justiça e da transparência, se vêm confrontados com situaçõesabsolutamente inqualificáveis de concorrência desleal e selvática, que urge exterminar.Para isso, propomos alterar o modelo organizacional do CDD da OMD; promover a revisão eactualização do Código Deontológico e colaborar proactivamente na adequação à nova legislaçãoque irá regulamentar as Ordens Profissionais.Actuaremos de forma pró-activa, apresentando propostas e defendendo um princípio do qual nuncaabdicaremos: o julgamento sobre a competência profissional de um Médico Dentista só poderá serfeito por Médicos Dentistas.
2. TRANSPARÊNCIA

A divulgação objectiva e detalhada dos aspectos essenciais do funcionamento do CDD da OMD,associada à publicação de documentos administrativos e outros elementos da actividadedesenvolvida por este órgão, são cruciais para que todos os interessados tenham a real percepçãoda actividade e vitalidade do Conselho Deontológico.A falta ou insuficiência de informação, a recusa em esclarecimentos mais aprofundados sobrequestões colocadas pelos membros, ou o secretismo de muitas decisões, contribuem para quemuitas especulações e polémicas sejam criadas, contribuindo para a degradação da imagem que apopulação e os profissionais tem do CDD. Estes factos também não contribuem para odesenvolvimento de um clima de confiança, cuja existência é fundamental para um saudávelrelacionamento entre os representantes da Ordem e todos os stakeholders.Nesteaspecto,assumimosocompromissodemudarradicalmenteaactualposturadedistanciamento



doCDDdaOMD,eutilizaremostodososmeiosparamelhorcomunicare interagircomtodasaspartesdirecta ou indirectamente interessadas no funcionamento deste órgão institucional.
3. CREDIBILIDADE

A credibilidade institucional constitui o factor de diferenciação que permite ser respeitado, ouvido econsiderado.ÉnossaopiniãoqueesteaspectoéoelementochaveparaumaactuaçãomaiseficazequevaipermitiraconcretizaçãodonossoprojectodemudançadaactuaçãodoCDDdaOMD,nopróximomandato.Para sermos credíveis teremos que adoptar um conjunto de normas de actuação, postura ecomportamentos, que não só nos dignifiquem enquanto representantes de uma classe profissional,como permitam conquistar o respeito de todos os que de alguma forma condicionam ou interagemcom a nossa classe, quer sejam utentes ou profissionais.Oprincípiobásicoqueassumimos,parasermoscredíveiserespeitados institucionalmente,éorespeitoque nos merecem todas as entidades, instituições, a sociedade portuguesa, em geral, e os MédicosDentistas, em particular. Respeitaremos as competências e o âmbito dos outros órgãos da OMD, deoutras instituições, entidades públicas e/ou privadas, mas seremos assertivos na defesa dascompetências e das prerrogativas que nos cumpre assumir, na defesa dos interesses dos portuguesese dos nossos colegas.Estamos convictos de que, defendendo os valores e os princípios éticos e deontológicos, norelacionamento entre todas as partes, com o empenho e a dedicação de toda a nossa equipa, naproduçãodetrabalhorigorosoesério,serápossívelconcretizarevencerosdesafioscomplexosedifíceiscom que certamente nos iremos confrontar, neste período socialmente conturbado e de crise global.A lista que propomos, LISTA C, é composta por profissionais que comungam dos princípios e valoreséticosedeontológicos,anteriormenteapresentadosequeestãofirmementedeterminadosemdefenderestas ideiasena implementaçãodas linhasprogramáticasaquienunciadas.Todasasnossaspropostasassumem o carácter de compromissos que pretendemos concretizar e pelos quais nosresponsabilizamos perante toda a classe.Assumimosahumildadedereconhecermosqueesteconteúdoprogramáticonãoéexaustivonemseráinflexível. Num regime de respeito contínuo pela classe e no reconhecimento de que todos oscontributossãoválidosestaremossempreabertosa introduzirasmodificaçõesealteraçõesqueforemconsideradas de superior interesse para e pela classe.
PELAMUDANÇA.

PELORESPEITOPELOSVALORES ÉTICOS EDEONTOLÓGICOS. LISTA C
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Durante esse período, em que esta
notícia foi divulgada pelos meios de
comunicação social, o bastonário da
Ordem dos Médicos Dentistas veio
a público tomar a posição adequada
face aos acontecimentos, realçando
e salvaguardando a importância da
continuação do programa em
2013, por não existir qualquer
alternativa, no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde, para a
população portuguesa.
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Decorrente de uma notícia
publicada recentemente no jornal
Público, do dia 27 de outubro),
foi criada alguma confusão
relativamente à pretensa suspensão
do programa do cheque dentista.

ESCLARECIMENTO
SUSPENSÃODAEMISSÃO
DECHEQUES-DENTISTAPARA
JOVENSEADOLESCENTES

NoâmbitodoProgramaNacionaldeSaúdeOral foramemitidoscheques-
-dentistaem2012queabrangeramcercade400milutentes,dosquais,
300milcorrespondemacriançasemidadeescolare100milagrávidas,
idosos comocomplemento solidário edoentes comHIV/Sida.

NodecursodoacompanhamentomensaldaexecuçãodoProgramafoi
possível anteciparautilizaçãoemexcessodecercade12mil cheques
(480mil euros) tendoporbaseoorçamentoatribuídoparaoPrograma
em2012. Até o dia 12 de outubro de 2012 foramutilizados 392.446
cheques, a que corresponde a uma despesa assumida de 15,697
milhões de euros.

Por razõesde rigor orçamental aDGSpropôsasuspensãodaemissão
de cheques-dentista para as crianças em idade escolar até 31 de
dezembrode2012,mantendo-se inalteradooprocessodeemissãode
cheques para os outros grupos alvo do programa (grávidas, idosos,

COMUNICADODODIRETOR-GERALDA SAÚDE FRANCISCOGEORGE
doentes comHIV/Sida).
Esta suspensão temporária será reiniciada a 1 de Janeiro de 2013,
não afetando a utilização e o recurso aos consultórios dos médicos
dentistas durante o ano letivo de 2012/2013, o qual se processará a
partir do início do segundo período letivo.

Para tal, as equipas de saúde oral dos ACES têm instruções para
preparaçãode todosos trabalhos inerentesàorganizaçãodas listasde
alunos que serão referenciados para consultórios médicos ou
intervenção de higienista oral nos centros de saúde.

Este Programa está implementado no terreno desde 2008, os seus
objetivos têm sido sistematicamente alcançados e o seu processo de
acompanhamento tem vindo a sermelhorado através de auditorias à
execução da prestação, fato que garante e reforça a qualidade dos
serviços prestados aos utentes do SNS.



emitidos podem ser atendidos pelos
médicos dentistas aderentes.
Não há conhecimento que os
pagamentos das ARS sofram
qualquer alteração, mesmo dos que
serão atendidos a partir desta altura,
esperando-se que prossigam da
forma normal, como até ao
momento.
O facto de o orçamento destinado ao
cheque-dentista ter sido esgotado,
reflecte a crescente utilização que o
mesmo tem tido junto da população
e o êxito em saúde pública que
forçosamente um programa com
este nível de adesão tem.
Como se trata de um programa de
saúde pública, com os dados
armazenados numa base informá-
ticamodelo, emque amonitorização

No mesmo dia, após comunicado
emitido pelaDireção-Geral da Saúde
(ver caixa) na sua página eletrónica,
a situação tornou-se mais clara e
estamosemcondições deesclarecer
o seguinte:
A decisão tomadapelaDGSnão éde
suspender o programa, mas sim de
suspender a possibilidade de
emissão de novos cheques para
crianças e adolescentes, até ao final
do ano.
A emissãode cheques para grávidas,
idosos beneficiários do complemento
solidário e doentes portadores do
VIH, continua a ser possível, não
existindo qualquer alteração para
estes beneficiários do programa.
Todas as crianças e adolescentes
portadores de cheques dentista

de tudo o que se vai passando pode
ser efetuada ao minuto, a despesa
envolvida tambémémais facilmente
controlável, permitindo uma inter-
venção atempada, como foi o caso.
A OMD tem monitorizado toda esta
situação atentamente, reforçando
junto das entidades competentes a
importância da manutenção do
programa e eventual necessidade
de reforço orçamental, devido ao
facto de não existir solução
alternativa no âmbito do SNS para
compensar uma diminuição do
número de pessoas beneficiadas
com o mesmo.
Qualquer evolução sobre este
assunto será dado conhecimento à
classe, através dos meios de
comunicação oficiais da OMD.

A OMD TEM
MONITORIZADO
TODA ESTA
SITUAÇÃO
ATENTAMENTE,
REFORÇANDO
JUNTO DAS
ENTIDADES
COMPETENTES
A IMPORTÂNCIA
DA MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA

”

“
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Muito brevemente será publicada
uma portaria que normaliza a
informação individual a enviar a cada
médico e médico dentista com os
parâmetros acima referidos.
Para que fiquem salvaguardadas as
hipóteses de seremdetetados casos
de utilização indevida das situações
de exceção, contemplados pela
portaria nº137–A/2012, voltamosa
recordar a contextualização destas
exceções e a interpretação que é
aplicada a cada uma delas.
Como é sabido, a Portaria nº 137 –
A/2012, prevê a possibilidade de
prescrição manual em quatro
situações de exceção:
a) Falência do sistema informático;
b) Inadaptação fundamentada do
prescritor, previamente confirmada e
validada anualmente pela respetiva
OrdemProfissional;
c) Prescrição ao domicílio;

posteriormente validado pelo
conselho diretivo.
Nessa ocasião, foram identificados
todos os associados que cumpriam
os requisitos para poderem ser
considerados inadaptados infor-
maticamente, tendo os mesmo sido
notificados da decisão. Simul-
taneamente foi enviada uma
comunicação à ACSS (entidade
reguladora do processo) como nome
de todos os associados que
preenchiam esses requisitos.
Assim, só os médicos dentistas que
enviaram omodelo de declaração de
inadaptação à OMD, e que foram
notificados da aceitação do mesmo,
podem referenciar esta situação de
exceção.
Naturalmente se algum médico
dentista considerado inapto utilizar
uma plataforma informática para
emissão de receitas, a exceção fica
automaticamente invalidada pela
ACSS que notificará a respetiva
Ordemda ocorrência.
Relativamente à alínea “c) Prescrição
ao domicílio”, como a própria indica,
apenas poderá ser utilizada
efetivamente em situações de
consulta domiciliária.
Por último, a “d)Outras situações, até
um máximo de 40 receitas médicas
por mês”, só poderá ser considerada
se efetivamente o médico dentista
não prescrever no total mais de 40
receitas por mês. Independente-
mente de estas serem todas
manuais, ou se uma parte das
receitas é emitida eletronicamente e
a outramanualmente.
É importante referir que ACSS
encontra-se em ação de fiscalização
destes aspetos, cabendo, por isso, à
OMD alertar todos os médicos
dentistas.
Assim, reforçamos a informação de
que os médicos dentistas apenas
deverãoutilizar asopçõesdeexceção
nas situações acima descritas.

Mais informações sobre este assunto o
( LINK– perguntas frequentes )

d) Outras situações, até um máximo
de 40 receitasmédicas pormês.
No que se refere à alínea “a) Falência
do sistema informático”, esta opção
só pode ser usada em situações
pontuais de impossibilidade de
utilização do sistema informático e
nunca por rotina.
A alínea “b) Inadaptação funda-
mentada do prescritor, previamente
confirmada e validada anualmente
pela respetiva ordem profissional”,
como o próprio texto refere, requer a
necessidade de identificação do
médico dentista como desconhe-
cedor da utilização de recursos
informáticos. Essa identificação terá
que ser reconhecida e validada pela
respetiva Ordem (no caso, a OMD).
Para tal, a OMD, a seu tempo, enviou
uma informação e um modelo de
declaração que deveria ser
preenchido pelo médico dentista e

SITUAÇÕESDE EXCEÇÃO
PRESCRIÇÃOMANUAL
DEMEDICAMENTOS

De algum tempo a esta parte, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P (ACSS) tem
monitorizado individualmente cada receita efetuada pelos prescritores. Nesta monitorização
estão, também, incluídas as prescrições manuais. Assim, a ACSS possui neste momento uma

informação individual, por prescritor, dos fármacos prescritos, bem como das situações
de exceção referidas em cada receita.



Tantum Verde Colutório

O tratamento mais completo

TRATAMENTO DA DOENÇA PERIODONTAL

Periodontite

Placa Bacteriana

Destruição do suporte 
do dente

Retracção Gengival

Tártaro

Gengivite

In?amação da Gengiva

Microrganismos da boca

Processo inflamatório dos 
tecidos, decorrente do trauma

TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO

RCM - Resumo das Características do Medicamento - abreviado. Tantum Verde, 1.5 mg/ml, solução para lavagem da boca. 
Cada 100 ml contém: 0,15 g de Cloridrato de Benzidamina, (correspondendo a 0,134 g de Benzidamina base). Indicações 
terapêuticas: Tratamento sintomático dos estados inflamatório e irritativo, associados a situações dolorosas da cavidade 
orofaringea, tais como: gengivites, estomatites e faringites, ou como consequência de uma terapia dentária, tal como na 
extracção e conservação dos dentes. Posologia e modo de administração: Deitar 15 ml de Tantum Verde, Solução para 
lavagem da boca, no copo doseador e aplicá-lo 2 a 3 vezes ao dia, sob a forma pura ou diluído com água. Forma Pura: Utilizado 
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(1)PARA ALÉM DE UMA ACÇÃO ANTI-SÉPTICA , 
A BENZIDAMINA POSSUI UMA EXCLUSIVA TRIPLA ACÇÃO:

(4)NO TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, A BENZIDAMINA PERMITE AINDA UM PROCESSO HARMONIOSO CICATRICIAL . 

(2,3)Acção Anti-inflamatória (2,3)Acção Analgésica (3)Acção Anestésica 

como gargarejo para o tratamento dos processos inflamatórios. Forma diluída, com 15 ml de água, até à marca de 30 ml no 
copo doseador, utilizado na higiene oral quotidiana. Não ultrapassar a dose aconselhada. Contra-indicações:
Hipersensibilidade aos componentes do produto. Advertências e precauções especiais de utilização: O uso prolongado 
do produto, pode dar origem a reacções de sensibilização. Não existe contra-indicação no uso tópico da benzidamina na 
gravidez e durante o período de aleitamento. Efeitos indesejáveis: Tem sido referido de uma forma irregular, o 
aparecimento de sensação de ardor, aquando da aplicação do Tantum Verde ao nível da cavidade bucal, que se deve à presença 
do componente alcoólico no produto. 
Nº de Registo: 8232827 – 1 frasco de 240 ml 
MNSRM. Não comparticipado.

Para mais informações deverá contactar o Titular da AIM:
Angelini Farmacêutica, Lda  
Rua João Chagas, 53, Piso 3 
1499-040 Cruz Quebrada-Dafundo
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O Infarmed - Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde,
I.P. alertou recentemente, através da
circular (nº 211/CD/8.1.7), para os
riscos da utilização dos dispositivos
médicos que não cumpram os
requisitos legais, que passamos a
transcrever:
“Na sequência de um alerta da Auto-
ridade Competente do Reino Unido
(MHRA) relativo a Dispositivos Por-
táteis de Radiologia Odontológica fa-
bricados na China, verificou-se que
estão disponíveis para comer-
cialização na internet alguns equipa-

da adoção das boas práticas radio-
lógicas durante a utilização de
equipamentosemissoresde radiação
ionizante.
Em Portugal não foi notificado
qualquer incidente relacionado com
este tipo de dispositivo.
Noentanto,asentidadeseutilizadores
que detetem a comercialização
destes produtos, não os utilizem e
informem a Direção de Produtos de
Saúde do Infarmed através dos
contactos: tel.: +351 21 798 72 35;
fax: +351 21 798 72 81;
e-mail: daps@infarmed.pt”.

mentos sem aposição da marcação
CE (1), emquenãoé conhecido o seu
fabricante e/ou fornecedor. Num dos
casos constatou-se que a blindagem
do tubode raio-Xnãosemostrouade-
quada e suficiente, originando um
acréscimo significativo da dose em
doentes e operadores.
Face ao exposto, o Infarmed alerta
para os riscos da utilização deste tipo
de dispositivos médicos que não
cumpram os requisitos legais, uma
vez que podem colocar em causa a
segurança e a saúde de doentes e
profissionaisdesaúde, istoparaalém

INFARMEDALERTA PARAOSRISCOS
UTILIZAÇÃODEDISPOSITIVOS
MÉDICOSQUENÃOCUMPRAM
OSREQUISITOS LEGAIS
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(1) Conforme artigo 17.º da Diretiva Europeia 93/42/CEE de 14 de junho.
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A UE apela aos especialistas da
saúde para se juntaremà sua equipa
de especialistas multidisciplinar e
independente,sendoqueoselecionado
irá ficar encarregue de aconselhar a
Comissão sobre formas mais eficazes
de investir nosetordasaúde.
Os membros do painel serão
nomeados pela Comissão com base
na sua experiência numa ou em
váriasáreas. Estesprofissionais serão
nomeados por um período de três
anos e podem servir até três
mandatos consecutivos.
As inscrições decorrem até 23 de
novembro. Para mais informações
sobre o processo de candidatura,
aceda a http://on.omd.pt/VzgMB7.
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COMO INVESTIRMELHOREMSAÚDE?
AUEPROCURAESPECIALISTAS






