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Conte com  
a confiança AXA
na sua proteção.

Protegemos o seu sorriso
para que possa proteger o sorriso dos outros.

AXA Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Edifício AXA, Av. do Mediterrâneo, Lote 1.01.1.2, Parque das Nações, Apartado 1953 
1058-801 Lisboa. Tel. 21 350 6100. Fax 21 350 6136. Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 502 220 473
Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros
AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100 
Fax 22 608 1136. Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial 
do Porto. Capital Social 36.670.805 Euros

A AXA é a 1.ª marca seguradora a nível 
mundial pelo 4.º ano consecutivo  
Best Global Brands 2012, Interbrand.

Conte connosco. Contacte-nos através de:

Linha de Apoio a Dentistas 217943026 | 226081526 
dias úteis, das 8h30 às 19h00

Ao abrigo do protocolo realizado entre a AXA e a Ordem dos Médicos Dentistas, 
aceda a soluções exclusivas para proteção da sua vida profissional ou pessoal, com 
condições especiais.

Em exclusivo para si que é médico dentista, a AXA renovou o plano de saúde, tornando-o 
mais flexível, tanto na proteção como na idade limite de adesão – até aos 60 anos. 
Pode ainda obter descontos caso queira incluir o seu agregado familiar.

Na aquisição de um seguro de vida, a AXA oferece-lhe a 1ª anuidade.
Saiba como usufruir desta e de outras vantagens.

As condições apresentadas são válidas até 31/12/2013.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Mediador | Espaço AXA mais próximo

E-mail medicos.dentistas@axa.pt
Conheça os nossos serviços em www.axa.pt 
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O momento atual da medicina dentária...

Em cerca de 30 anos, Portugal formou mais de 8 mil
médicos dentistas! Um número que se adivinhava
excessivo face à dimensão do país e do mercado. Em
1998, tínhamos já sete faculdades de medicina
dentária! Para 10 milhões de habitantes...

Por outro lado, nos anos 80, o poder político e os
líderes da profissão de então não tiveram condições
para integrar a medicina dentária no Serviço Nacional
de Saúde. Perdemos o comboio na estação, em
tempos de vacas gordas... 

Por muito que a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD),
de há vários anos a esta parte, fosse alertando e
lutando, com as limitações que lhe são legalmente
impostas, contra esta situação e ainda que consiga
hoje sentar todos os agentes do sector –
universidades, diversos ministérios, órgãos
fiscalizadores, agentes do mercado, seguradoras – à
mesma mesa, nunca foi possível inverter esta
situação.

O Estado, nesta sua ausência de planeamento e
regulação, trouxe-nos até à situação atual:
• Por um lado, universidades com uma capacidade
instalada impressionante; paralelamente uma
economia deficientemente regulada que nunca soube

4 I I JULHO 2013

e
d
it

o
ri

a
l

COMbATEMOS DIARIAMENTE
fENóMENOS DE CONCORRêNCIA
DESlEAl, AbUSOS DE POSIçõES

DOMINANTES POR PARTE DE
AlgUNS OPERADORES,

SUbEMPREgO E MESMO
DESEMPREgO

”

“

lidar, de forma natural, com os diferentes agentes do
mercado;
• Em suma, um mercado com excesso de oferta
perante um universo de consumidores com uma
capacidade financeira muito débil, com a agravante
da crise entretanto surgida por toda a Europa, com
particular virulência no nosso país. 

Devo dizer que, do ponto de vista da qualidade,
estamos a viver um período interessante:
• Temos profissionais do melhor que há e isso é
amplamente reconhecido. 
• A preparação científica dos médicos dentistas
portugueses é muito elevada e mesmo em termos de
prática clínica estamos, de igual forma, no pelotão da
frente a nível mundial. 
• A nossa rede de consultórios e clínicas apresenta,
também, um nível médio muito interessante,
certificada através do licenciamento, o que é uma
enorme mais-valia dos próprios locais e uma garantia
de qualidade acrescida para a população.
• Ou seja, a capacidade instalada é boa e o potencial
dos profissionais está muito longe de estar esgotado.
É, antes de mais, uma vantagem. Somos hoje
produtores/exportadores de mão-de-obra e, destaque-
se, de conhecimento. O que é muito relevante para um
país como o nosso, num mundo globalizado.



O bastonário
Orlando Monteiro da Silva
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É evidente que de um outro ângulo a situação é
preocupante. Isto é, existem necessidades de melhor
e mais abrangente acesso à saúde oral por parte da
população, mas a procura não acompanha ou não
tem condições para acompanhar, essa necessidade
de acesso mesmo com a capacidade instalada...

Apesar da ação fiscalizadora e reguladora da OMD e
de outras entidades, o mercado tende a
autorreajustar-se, por vezes, através de formas menos
desejáveis. Aproveitando vazios legais que o legislador
persiste em não colmatar, aproveitando a
preponderância de normativos europeus que
sobrelevam a vertente selvática de mercado e, em
algumas situações, a atuação desproporcionada de
autoridades no setor...

Combatemos diariamente fenómenos de
concorrência desleal, abusos de posições dominantes
por parte de alguns operadores, subemprego e
mesmo desemprego.

A emigração dos nossos jovens é um sintoma do
diagnóstico atrás efetuado.

Mas há também aspetos positivos e sinais muito
claros de ajustes na direção certa: 
• A aposta na formação contínua consolidou-se; 
• Uma maior interação entre os médicos dentistas e
a sociedade; 
• A reorientação da profissão, levando mais em
consideração as necessidades reais dos diferentes
extratos e grupos populacionais; 
• A adaptação progressiva da profissão a realidades
como o envelhecimento da população;
• Satisfação das necessidades de pacientes com
múltiplas doenças crónicas;
• Introdução de novos tipos de tratamentos e novas
tecnologias; 
• Maior satisfação das expectativas dos doentes;
• Uma diversificação mais vincada do espectro da
intervenção dos médicos dentistas, de uma vertente
maioritariamente estética e operativa para uma visão
mais integrada, mais educativa, preventiva, mais

holística. 
• A introdução a áreas não tradicionais na medicina
dentária, como a acupunctura, sedação consciente,
medicina dentária do sono, etc.;
• As economias de escala a vários níveis introduzidas
na rede de clínicas e consultórios existentes;
• O aparecimento de formas diversas de colaboração
intra (com outras profissões na área da saúde oral) e
interprofissional (nomeadamente com outras
valências médicas) na disponibilização de cuidados de
saúde oral, entre outros fatores.

O caminho que se abre, designadamente o da revisão
estatutária, transformará com certeza o percurso e as
potencialidades da regulação, sem ferirmos de
ilegalidade as nossas ações. É um novo ciclo que se
abre, um desafio à capacidade de adaptação de
todos. A credibilidade e a idoneidade de um gestor
público, de uma reguladora, como é uma Ordem,
também é feita de um correto saber estar. Por essa
razão, quando a OMD interfere os resultados por
norma aparecem. Nem sempre à velocidade que
todos desejaríamos. Mas agindo sempre sem
atropelos, ou ímpetos, que prejudiquem a boa ação
reguladora. Embora a natureza humana individual
possa por vezes hiperventilar em aspectos egoístas de
quotidiano, a gestão e a liderança em regulação não é
feita de impulsos sem rumo ou sem solidez de base,
sob pena de inutilidade ou de desacreditação pública.

Estou também certo que assim que o mercado der os
primeiros sinais de recuperação e os doentes
recuperarem o poder de aquisição e voltarem em
número significativo aos nossos consultórios, a
medicina dentária portuguesa estará melhor
preparada. Mais forte. Mais resiliente.
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ASSEMBlEIA-gErAl 

rElATórIO
E CONTAS 2012
APrOVADO
POr UNANIMIDADE
A Assembleia geral Ordinária da Ordem dos
Médicos Dentistas reuniu a 13 de abril de
2013, em lisboa, no Hotel Eurostars das
letras.
Da ordem de trabalhos constava, como
ponto único, a discussão e votação do
relatório e Contas do Conselho Diretivo,
referente ao exercício de 2012.
Na Assembleia, estiveram presentes 38
médicos dentistas e 170 fizeram-se
representar por procurações.
Após a apresentação e discussão, o
relatório e Contas foi aprovado por
unanimidade.
A Mesa foi constituída pelo presidente,
João Caramês, pela vice-presidente Natália
lucas Nunes, e secretários Joel ribeiro dos
Santos e luís Vidal.

ElEIçãO 

DIrEçãO
DO COlÉgIO
DE OrTODONTIA 
O médico dentista luís Jardim foi reeleito para um novo
mandato como presidente da direção do Colégio de
Especialidade de Ortodontia, após eleições com lista
única, realizadas a 27 de abril.
A direção é ainda composta pelos secretários Jorge
Dias lopes, Armandino Alves, Nuno Montezuma de
Carvalho e Francisco Fernandes do Vale.
Dos 51 médicos dentistas que compõem o Colégio, 22
submeteram o voto por correspondência e seis
votaram presencialmente na sede da OMD. No total,
25 votos foram considerados válidos, três nulos e
nenhum em branco.

A DIREçãO
É AINDA

COMPOSTA
PElOS

SECRETáRIOS
JORgE DIAS

lOPES,
ARMANDINO

AlVES, NUNO
MONTEzUMA

DE CARVAlhO E
fRANCISCO
fERNANDES

DO VAlE

”

“

a
g
e
n
d
a

APóS A
APRESENTAçãO
E DISCUSSãO,
O RElATóRIO 
E CONTAS fOI
APROVADO POR
UNANIMIDADE

”

“

aconteceu...
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OS ExAMES
DE ACESSO

AO TíTUlO DE
ESPECIAlIDADE

DE
ORTODONTIA

REAlIzARAM-
-SE NO

PASSADO DIA
28 DE JUNhO

DE 2013

”

“
ExAMES DE ACESSO

ESPECIAlIDADE DE
OrTODONTIA
Os exames de acesso ao título de
especialidade de ortodontia realizaram-se
no passado dia 28 de junho de 2013, no
Hotel InterContinental - Palácio das
Cardosas, na cidade do Porto. 
Apresentaram-se a exame público cinco
candidatos e a realização das provas orais
decorreu entre as 09h30 e as 19h00. 
O júri dos exames de especialidade de
ortodontia foi constituído por:
- Presidente do Júri – luís Jardim
- Vogais – Jorge Dias lopes e Armandino
Alves
- Vogais suplentes: Maria Cristina
Figueiredo Pollmann e Manuel Dionísio

Foram aprovados os cinco candidatos:

Patrícia Ferreira gomes  (C.P. 3272)
Natascha Sequeira Fernandes (C.P. 1831)
Cristina ribeiro (C.P. 580)
Susana Machado Silva (C.P. 3613)
gustavo Avelino ribeiro (C.P. 3964)

DOIS MESES NA ráDIO rENASCENçA E NA rFM
CAMPANHA PrOMOVEU 
SAúDE OrAl 
A Ordem dos Médicos Dentistas realizou, durante os meses de abril e
maio, uma campanha de divulgação da saúde oral
na rádio renascença e na rFM.
Pela primeira vez, a OMD levou a cabo uma campanha na rádio com o
objetivo de promover as melhores práticas para uma boa saúde oral e
o efeito que ela pode ter na saúde em geral, incentivando a necessidade
da visita regular ao médico dentista. 
A campanha dirigiu-se a diferentes públicos-alvo, de todas as idades e
de todos os estratos sociais, daí a escolha do grupo r/com, enquanto
líder de audiências em rádio, e da rFM e rádio renascença.
Às segundas, quartas e sextas-feiras, a campanha marcou presença
nas manhãs da rádio renascença, no programa “Acordar Portugal”,
logo a seguir ao noticiário das nove e na rFM foi para o ar, às terças e
quintas-feiras, depois das notícias das sete da tarde.
As gravações dos programas estão disponíveis na área pública do site
da OMD em: www.omd.pt/publico

A ORDEM DOS
MÉDICOS
DENTISTAS
REAlIzOU,
DURANTE
OS MESES DE
AbRIl E MAIO,
UMA
CAMPANhA DE
DIVUlgAçãO
DA SAúDE
ORAl NA RáDIO
RENASCENçA
E NA RfM

”

“
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INSCrIçãO ONlINE COM PrEçOS rEDUzIDOS

xxII CONgrESSO DA OMD.

COM  UM
PROgRAMA
CIENTífICO DE
qUAlIDADE E
bASTANTE
AlICIANTE,
CONTAMOS
COM A
PRESENçA DE
gRANDES
NOMES
MUNDIAIS DA
MEDICINA
DENTáRIA

”

“

A 
ExPO-DENTáRIA,
COM ENTRADA
gRATUITA PARA
TODOS OS
MÉDICOS
DENTISTAS,
CONTINUA A
SER O
PRINCIPAl
lOCAl
NACIONAl PARA
A POTENCIAlI-
zAçãO DE
NOVOS
NEgóCIOS

”

“

vai acontecer...

A 22ª edição do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas está cada vez mais próxima e, durante três dias,
proporcionaremos a todos os colegas uma formação profissional de excelência.
De regresso ao Centro de Congressos de lisboa, de 21 a 23 de novembro, preparamos um congresso de elevado
nível e rigor científico, mantendo sempre a sua essência multidisciplinar. Não esquecemos as particularidades de
cada área clínica, daí estarmos certos de conseguir aliar os conceitos teóricos à prática diária do médico dentista.
Com  um programa científico de qualidade e bastante aliciante, contamos com a presença de grandes nomes 
mundiais da medicina dentária, tais como Stefano gracis, David Nisand, Carlo Tinti, Silas Duarte, Eduardo Anítua,
France lambert, Paulo Conti, Juan Boj, roberto Velàsquez Torres, Jan Berghmans, gustavo De-Deus, Stina Syrjanen
e Horacio Escobar, que juntamente com os colegas portugueses nos enriquecerão com o seu saber e experiência. 
O congresso proporcionará sessões mais interativas, com momentos de debate, confronto de ideias, visões e 
abordagens clínicas por vezes antagónicas, algumas controversas, mas de onde sairão certamente novos concei-
tos e critérios de abordagem clínica.
A abordagem terapêutica, em vários contextos, estará também em destaque, assim como as questões de 
caráter deontológico.
A sala dos temas socioprofissionais é, pela primeira vez, aberta a todos os médicos dentistas, com entrada gratuita,
estando apenas condicionada à lotação da sala.
De salientar ainda a criação de um espaço de debate da medicina dentária dentro da comunidade de língua 
portuguesa.
Os colaboradores que integram a equipa de saúde oral também não foram esquecidos. O curso para assistentes
dentários, com temas essencialmente clínicos, continua a ser uma forte aposta, permitindo e fomentando uma 
constante atualização de conhecimentos.
A Expo-Dentária, com entrada gratuita para todos os médicos dentistas, continua a ser o principal local nacional para
a potencialização de novos negócios, onde estarão muitas empresas nacionais e internacionais, demonstrando as
mais recentes novidades tecnológicas do sector, onde teremos várias surpresas que serão certamente do agrado
de todos. Privilegiamos igualmente a vertente social e cultural do congresso. Assim, contamos com uma grandiosa
festa, num espaço de excelência, para que todos possam confraternizar e descontrair.
Faça já a sua inscrição online e usufrua de descontos substanciais: www.omd.pt/congresso/2013/inscricao

Acompanhe toda a informação sobre o congresso 2013 através da eNews, do site e do facebook da OMD. Pode
ainda descarregar ou atualizar a aplicação da OMD para smartphones.
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Foi amplamente divulgado pela OMD
e pela comunicação social em geral
a aprovação pela Assembleia da
república da nova lei-quadro das
Associações Públicas Profissionais
(APP).
Esta lei foi aprovada e publicada pela
Assembleia da república em 10 de
janeiro de 2013, tendo merecido a
promulgação pelo Senhor Presidente
da república a 27 de dezembro de
2012. 
Os prazos, extremamente curtos - um
mês após a publicação do diploma -
para a presentação da proposta de

estatutos ao governo, obrigaram a
que todas as Ordens tivessem que se
adaptar a esta contingência.
O diploma previa aliás que,
exatamente por esse motivo, fossem
os órgãos executivos de cada uma
das Ordens, no caso da OMD o
Conselho Diretivo, responsáveis pelo
processo de adaptação dos
estatutos.
A OMD seguiu, como a generalidade
das APP, o estipulado na lei e enviou no
passado dia 11 de fevereiro, como foi
noticiado (http://link.omd.pt/r1601) ao
cuidado do Senhor Ministro da
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Saúde, a sua proposta de revisão do
estatuto da OMD.
Esta proposta partiu de um inquérito
efetuado a todos os médicos
dentistas, aqui publicado e que
obteve uma ampla percentagem de
respostas por parte dos colegas.
Seguiram-se várias auscultações
formais e informais por parte do
Bastonário e Conselho Diretivo a
todos os órgãos Sociais da OMD.
O primeiro draft do documento foi
colocado em consulta pública no dia
1 de fevereiro passado.
Foram recebidos 24 contributos

NOTAS ExPlICATIVAS

Novo Estatuto da ordEm
dos médicos dENtistas
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adicionais dos colegas
(http://link.omd.pt/r1602), a cujos
autores desde já agradecemos. 
De igual forma, alguns contributos
adicionais de elementos dos órgãos
socias da OMD foram contemplados.
Da integração de todos os contributos
no draft da proposta, resultou, sem
margem para dúvida, um documento
que reflete o mais possível a visão
geral da classe sobre o tipo de
regulação da OMD.
Numa linguagem que esperamos ser
facilmente compreensível por parte
dos colegas, vimos dar conta das
principais opções tomadas em áreas
de particular relevância da proposta.
Fazemos notar que se trata de uma
proposta da OMD ao governo. 
Como tal, este, que terá a iniciativa
legislativa e posteriormente a
Assembleia da república no âmbito
constitucional da reserva de
competências, poderão proceder a
alterações na proposta apresentada
pela OMD.  
O prazo estipulado por lei para o
governo enviar a proposta de
estatuto para a Assembleia da
república é de 90 dias a contar do
passado dia 10 de janeiro. 
Com a divulgação aos colegas da
proposta da OMD, termina uma fase,
extremamente exigente para todos os
envolvidos. 
Iniciou-se de imediato uma outra, de
acompanhamento do processo
legislativo, por parte da OMD no

•Encontramo-nos numa dinâmica de
modificação do modelo conceptual
de formação contínua obrigatória dos
profissionais regulados, contando
com constantes evoluções do Direito
da União sobre a matéria. 
•Entre outros. 

No substancial, a defesa do interesse
público e dos direitos dos doentes
através, por exemplo - da facilitação
dos mecanismos de contacto ou de
participação junto da OMD; das
possibilidades legalmente
suportadas de divulgação pública de
informação de quem está inscrito ou
registado na OMD; da competência
da OMD na definição de parâmetros
de qualidade; ou ainda da figura do
provedor do doente que se encontra
agora prevista - de entre
variadíssimos aspetos, a regulação
de valores essenciais sai
substancialmente reforçada e
clarificada, caso as propostas da
OMD venham a ser contempladas.
A proposta da OMD constitui com
toda a evidência uma alteração de
fundo, com critério,
propositadamente detalhada e
pormenorizada. 
Previnem-se, assim, na medida do
possível, interpretações dúbias ou
erróneas que possam limitar a ação
reguladora da OMD delegada pelo
Estado Português.
Vamos então descrever algumas das
opções tomadas nesta proposta:

competências
As competências da OMD ficam
substancialmente clarificadas no que
respeita ao âmbito do regulado pela
OMD, a variados níveis: combate ao
exercício ilegal, regulação da
profissão, cooperação com outras
entidades reguladoras e poderes
públicos.
A lei-quadro prevê agora
expressamente aquilo que de forma
dispersa, avulsa e nebulosa estava
consagrado, ora na Constituição, ora
na legislação da União Europeia e

sentido de assegurar que o resultado
final vá de encontro às expectativas
da profissão, dos médicos dentistas,
da saúde dos portugueses, em suma,
do interesse público.

De referir que a OMD, os recém-
eleitos órgãos dirigentes da OMD,
empreenderam uma proposta de
revisão de fundo do estatuto,
partindo das seguintes premissas: 
•Portugal assistiu a profundas
alterações sofridas nestes últimos
anos na regulação da saúde, na área
económica, designadamente, no
aparecimento de diferentes
entidades reguladoras.
•Nos últimos anos desenvolveram-se
alterações de certos paradigmas do
exercício da(s) profissão(ões),
evoluindo do modelo essencialmente
liberal, de prática isolada, em
consultório próprio para fórmulas
distintas, mais complexas,
combinando esta vertente com
outras descritas em recentes estudos
efetuados pela OMD.
(http://link.omd.pt/r1603) 
•Da experiência ao longo dos anos,
foram colhidas e identificadas
diversas fragilidades em termos
práticos do atual estatuto.
•Consideramos também as reformas
aplicadas ao ensino superior em
Portugal e na Europa,
designadamente, com alterações de
impacto sobre os formatos da
formação pré e pós-graduada.

PriNciPAis PrAzOs eNvOlviDOs

•Foi definido o prazo máximo de 30 dias, a contar do primeiro dia útil
seguinte ao da publicação da lei, para cada associação pública
profissional apresentar ao governo um projeto de alteração dos
respetivos estatutos com vista à adequação ao novo regime legal
previsto. 

•Ainda, no prazo de 90 dias seguintes ao da publicação da lei, o governo
deverá apresentar à Assembleia as propostas das associações públicas
profissionais cabendo ao Parlamento aprovar por lei os estatutos de
cada ordem profissional (prazo este já ultrapassado pelo governo...).

NUMA
lINgUAgEM
qUE
ESPERAMOS
SER
fACIlMENTE
COMPRE-
ENSíVEl POR
PARTE DOS
COlEgAS,
VIMOS DAR
CONTA DAS
PRINCIPAIS
OPçõES
TOMADAS 
EM áREAS DE
PARTICUlAR
RElEVâNCIA 
DA PROPOSTA.
fAzEMOS
NOTAR qUE SE
TRATA DE UMA
PROPOSTA 
DA OMD AO
gOVERNO 

”

“
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nacional: 
• A OMD não prossegue atribuições
ou exerce competências de natureza
sindical, designadamente, as
relacionadas com a regulação
económica ou com os vínculos
laborais e profissionais dos seus
associados.
• Consagração da Tabela de
Nomenclatura da Profissão na
proposta de lei/ Estatuto 

Desta forma sai substancialmente
reforçado o regulamento já existente
e que valoriza os atos próprios da
profissão, assegurando a utilização
de uma linguagem comum que a
todos interessa, com exceção
daqueles que visam a desvalorização
de um trabalho qualificado. 

• Consagração do regime de estágio
obrigatório para acesso à profissão. 

a) refira-se que esta possibilidade já
se encontrava contemplada
estatutariamente;
b) ganha agora um enquadramento
adicional na sequência da
implementação do processo de
Bolonha, com a consequente
redução, de entre outras alterações,
de seis para cinco anos de formação
de base.
c) A opção de fundo alicerça-se
igualmente na vontade expressa por
uma grande percentagem de
médicos dentistas através da
correspondente consulta pública
(http://link.omd.pt/r1604),
d) Bem assim, a definição de um seu
equilíbrio na respetiva duração,
prevendo um intervalo compreendido
entre 12 e 18 meses.
e) Atendendo igualmente à vontade
expressa da consagração de um
conteúdo orientado essencialmente
para as componentes clínica, ética e
deontológica, dando lugar apenas
nesta última a um exame final.

• Extensão da regulação da OMD às
sociedades de profissionais nos

regulação e requisitos diversos têm
vindo a impor ao exercício da
profissão no nosso país. 
e) Sensível a esta questão, a proposta
de estatuto prevê no seu artigo 20º
nº 3, que “A inscrição do sujeito
jurídico coletivo na OMD não paga
quota, mas apenas a taxa inicial de
inscrição e a taxa anual de
manutenção, com valores
correspondentes aos serviços
prestados pela OMD…”.
f) Estamos convictos que esta
prerrogativa, a ser contemplada pelo
governo e pela Assembleia da
república poderá facilitar
substancialmente a regulação de
aspetos angulares da profissão,
assegurar com maior propriedade a
defesa da saúde pública, a
valorização da formação contínua, da
ética e deontologia e da concorrência
leal entre os médicos dentistas nas
diversas formas que estes adotem no
exercício da profissão.
g) As enormes dificuldades sentidas
pela OMD na articulação entre
entidades reguladoras com
competências dispersas nesta
matéria, legitimam adicionalmente a
opção proposta a este respeito pela
Ordem.

• Sistematização das normas éticas e
deontológicas no corpo da futura lei.

Deste modo, é substancialmente

termos consagrados na lei-quadro.

a) Indo ao encontro de diversas
fragilidades sentidas pela regulação
da OMD, até então, focada, no
essencial, para os médicos dentistas
individualmente. Esta abordagem
tem deixado de fora do âmbito da
regulação, nomeadamente, na
vertente ética e deontológica,
questões de publicidade da autoria
ou iniciativa de entes coletivos de
vários tipos e origens, prestadores
organizados de serviços no âmbito da
medicina dentária sem tangência
legalmente admitida à OMD, até ao
momento. 
b) A proposta, vanguardista, do novo
estatuto, prevê o registo e em alguns
casos a figura de inscrição enquanto
membro, orientados para estruturas
coletivas diversas, consoante os
regimes aplicáveis. 
c) Nesta matéria, o resultado do
inquérito, embora maioritário no
sentido do aumento da extensão da
regulação da OMD, não é inequívoco
comparando com a opção anterior
pelo estágio. De vários comentários
chegados à OMD, poder-se-á aferir
que a hipótese de uma penalização
adicional para os prestadores em
termos de taxas e registos, poderá ter
constituído um receio da parte dos
colegas.
d) O que se compreende, dada a
sobrecarga económica que a

PriNciPAis DisPOsições trANsitóriAs

• As normas constantes da lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro prevalecem sobre as normas
legais ou estatutárias que as contrariem.  

• Para os efeitos do cumprimento legal, independentemente das normas previstas na lei de
criação de cada associação pública profissional ou nos respetivos estatutos, a elaboração,
aprovação e apresentação ao governo dos referidos projetos estatutários compete, em
exclusivo, ao órgão executivo colegial de cada Ordem.          

• A inobservância do previsto tem como cominação a inaplicabilidade das normas dos
estatutos das associações públicas profissionais que não sejam conformes com o disposto na
presente lei, sendo diretamente aplicável o regime nesta consagrado.       

DESTA 
fORMA SAI
SUbSTANCIAl-
MENTE
REfORçADO O
REgUlAMENTO
Já ExISTENTE E
qUE VAlORIzA
OS ATOS
PRóPRIOS DA
PROfISSãO,
ASSEgURANDO
A UTIlIzAçãO
DE UMA
lINgUAgEM
COMUM qUE 
A TODOS
INTERESSA,
COM ExCEçãO
DAqUElES qUE
VISAM A
DESVAlORI-
zAçãO DE UM
TRAbAlhO
qUAlIfICADO

”

“
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valorizada a capacidade de
intervenção legal e os poderes
efetivos do Conselho Deontológico e
de Disciplina em todas estas
vertentes, que carecem o abandono
do qualificativo meramente
regulamentar, sobretudo diante das
consequências que são esperadas
diante de incumprimentos. 

Será adquirido um valor normativo de
lei, até então inexistente, que deixará
de estar à mercê de experiências
contraordenacionais do passado
recente, reclamando a autoridade de
sancionar com propriedade exclusiva
em matéria de autorregulação. 

• representação geográfica e
proporcional dos médicos dentistas
na OMD.

A proposta de Estatuto a este respeito
assegura e reforça substancialmente a
representatividade e
proporcionalidade da representação
dos médicos dentistas nos órgãos com
competências executivas da OMD, o
Conselho geral e o Conselho Diretivo:

a) Foram apresentadas as opções
inequívocas e expressas pelos

A este respeito, existem alguns
esclarecimentos importantes,
confrontando o enquadramento
previsto na lei-quadro com as opções
propostas pela OMD:
a) A lei-quadro obriga todas as
Ordens a implementar uma
“Assembleia de representantes” que
designamos na proposta de estatuto
por Conselho geral.
b) Este Conselho geral substitui,
todas as competências
anteriormente da responsabilidade
da Assembleia-geral dos Médicos
Dentistas, nomeadamente a
aprovação do orçamento, relatório e
contas, com a exceção dos atos
eleitorais que por natureza contam
com a universalidade dos associados
da Instituição. 
c) Este Conselho geral tem ainda
expressamente previstas na lei-
quadro, importantes competências
deliberativas de aprovação genérica
de regulamentos, visando a disciplina
aplicável às especialidades
profissionais, a fixação do valor da
quotização, etc.
d) A criação deste órgão é assim uma
prioridade absoluta da nova lei. A sua
composição deve ser capaz de
assegurar a representatividade
regional, geográfica com um critério
de proporcionalidade face à
proporção ou número de médicos
dentistas inscritos em cada uma das
cinco regiões. 
e) O Conselho geral reunirá sempre
que necessário e naturalmente estará
focado nas atribuições anteriormente
descritas, não sendo, portanto, um
órgão executivo ou de gestão corrente
como o Conselho Diretivo.

relativamente à Assembleia-geral e
especificamente ao atual órgão,
Mesa da Assembleia-geral, embora a
nenhum passo a lei-quadro preveja
a sua manutenção, propusemo-la em
moldes distintos, ajustados à
adequação do imperativo legal:

a) Fomos ao encontro de uma

colegas no inquérito efetuado.
(http://link.omd.pt/r1605) 
Introduziu-se o direito de voto dos
representantes das regiões no
Conselho Diretivo, desta forma,
reforçando a representatividade
regional e assegurando igualdade no
poder decisório para cada uma das 5
regiões (Norte, Centro, Sul, rAA, rAM)
no Conselho Diretivo.
Discriminaram-se positivamente no
Conselho geral a rAA e rAM
assegurando num total de 50
representantes que, no mínimo, 3 são
oriundos de cada uma destas regiões,
reconhecendo e uniformizando assim
uma especificidade insular muito
particular, consagrada em vários
planos no regime constitucional e
legal do nosso país.
Acautelou-se a governabilidade da
OMD, propusemos também uma forma
de representação de sensibilidades
políticas decorrentes dos processos
eleitorais futuros da OMD no órgão
máximo, o Conselho geral, o que não
estando previsto na lei-quadro,
pretende, ainda assim, assegurar a
pluralidade na nossa Ordem.

• Mesa da Assembleia geral e
Conselho geral

A PROPOSTA 
DE ESTATUTO A
ESTE RESPEITO
ASSEgURA E
REfORçA
SUbSTANCIAl-
MENTE A
REPRESENTA-
TIVIDADE E
PROPORCIO-
NAlIDADE DA
REPRESENTA -
çãO DOS
MÉDICOS
DENTISTAS NOS
óRgãOS COM
COMPETêNCIAS
ExECUTIVAS 
DA OMD, O
CONSElhO
gERAl E O
CONSElhO
DIRETIVO

”
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tradição muito enraizada nas Ordens
e, sobretudo, à possibilidade da
continuação da participação dos
médicos dentistas de forma direta na
vida associativa da sua Ordem.
b) Utilizamos uma prerrogativa1

existente na lei-quadro de as Ordens
poderem propor a criação de órgãos
que entendam adequados à
especificidade de cada Instituição e,
c) Mantivemos a figura da Mesa da
Assembleia geral, com importantes
competências de direção de
Assembleias gerais Extraordinárias
de Médicos Dentistas, das
Assembleias eleitorais e dos
referendos diversos que venham a
ser endossados no futuro aos
médicos dentistas.

• Conselho Superior

Utilizando a mesma prerrogativa2

atrás referida, propusemos também
ao governo na proposta de estatuto,
um novo órgão, denominado
Conselho Superior.
Este órgão, de dimensão reduzida e
autonomia eleitoral consagrada,
preencherá vazios e sobreposições
do anterior estatuto. 

Assim:

a) Será uma instância de recurso
para as decisões de todos os órgãos
da OMD, Conselho geral, Bastonário,
Conselho Diretivo, Conselho
Deontológico e de Disciplina,
Conselho Fiscal.
b) Assegurará um patamar adicional
de apelo e de defesa dos regulados
relativamente às decisões da OMD,
normalmente disponível nas
entidades de direito público. 
c) Será, pela sua especificidade, o
único órgão eleito em lista
autónoma.

• A proposta entregue pela OMD será
alvo de análise e ponderação por
parte do governo e
subsequentemente da Assembleia
da república no respeito pela
Constituição e pelo ordenamento
legislativo em vigor.
• A proposta de estatuto que a OMD
fez chegar ao governo, obedece a uma
estratégia, a um conceito integrado no
documento na sua globalidade e da
demais legislação em vigor.
• Não se compadece com
interpretações livres ou dispersas que
não levem em linha de conta o todo
integrado que constitui o documento.
• Por último, as disposições
transitórias serão de igual forma
negociadas pelo governo e pela
Assembleia da república. 
• O cumprimento do prazo de envio
da proposta pelo governo para a
Assembleia da república, 90 dias e,
sobretudo, a celeridade (sem prazos
previstos) com que a Assembleia da
república venha a analisar a matéria
e a subsequente análise por parte do
Senhor Presidente da república, são
imponderáveis ou muito difíceis de
prever.
• Após promulgação e entrada em
vigor do novo estatuto, a OMD iniciará
uma fase de transição fundamental
destinada a um conjunto de
adaptações essenciais para a
aplicabilidade prática do mesmo.
• Até lá, aplicam-se no essencial as
disposições do atual estatuto levando
em linha de conta em termos jurídico-
legais a lei -quadro aprovada, tal
como exposto. 

Continuaremos a dar conhecimento
a todos os colegas de
desenvolvimentos ulteriores sobre a
matéria uma vez que já encetamos
os contactos com o governo neste
sentido.

• Bastonário e Conselho Diretivo
Uma novidade a este nível, o
Bastonário passará a presidir ao
Conselho Diretivo.
A opção aqui foi também natural, de
acabar um articulado do anterior
estatuto que tem raízes no passado,
de bicefalia e normalizar o cargo de
Bastonário à natural presidência do
órgão executivo, permanente,
introduzindo simultaneamente a
figura do Vice-Presidente do Conselho
Diretivo da OMD.
Entendemos que a nossa proposta,
de elevada craveira política, técnica e
jurídica vai de encontro ao superior
interesse público e defenderá os
médicos dentistas.
Estamos certos que marcará a
qualidade e a oportunidade da
regulação da profissão na próxima
década em Portugal.
Partiu de uma vasta experiência
nacional e internacional de grande
parte dos integrantes dos órgãos
sociais recentemente eleitos, da
qualidade do trabalho efetuado pela
Diretora do Departamento Jurídico e
do contributo atento e empenhado, a
diversos níveis de grande parte dos
nossos colegas.

O trabalho, porém, não está
terminado.

Na verdade, uma nova fase se abre:
A do acompanhamento diligente e
focado da proposta, a nível politico e
jurídico por parte da OMD junto do
governo e, posteriormente, junto da
Assembleia da república.
E de igual forma junto do Conselho
Nacional das Ordens Profissionais,
plataforma que junta 15 Ordens
profissionais (www.cnop.pt)

Terminamos com notas finais de
particular importância:

ENTENDEMOS
qUE A NOSSA
PROPOSTA, 
DE ElEVADA
CRAVEIRA
POlíTICA,
TÉCNICA E
JURíDICA VAI
DE ENCONTRO
AO SUPERIOR
INTERESSE
PúblICO E
DEfENDERá 
OS MÉDICOS
DENTISTAS.
ESTAMOS
CERTOS qUE
MARCARá A
qUAlIDADE E A
OPORTUNIDADE
DA REgUlAçãO
DA PROfISSãO
NA PRóxIMA
DÉCADA EM
PORTUgAl

1 Artigo 15.º Os estatutos podem prever ainda a existência de outros órgãos para deliberar sobre questões de caráter geral, bem como órgãos técnicos e consultivos.
2 Idem

NA VERDADE,
UMA NOVA
fASE SE AbRE:
A DO ACOMPA-
NhAMENTO
DIlIgENTE E
fOCADO
DA PROPOSTA,
A NíVEl
POlITICO E
JURíDICO POR
PARTE DA OMD
JUNTO DO
gOVERNO E,
POSTERIOR-
MENTE,
JUNTO DA
ASSEMblEIA
DA REPúblICA
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APrESENTAçãO DOS rESUlTADOS DO INQUÉrITO SOBrE OS 
ESTATUTOS EFETUADO AOS MÉDICOS DENTISTAS
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segundo o ministro, a Direção-geral
da Saúde e a OMD estiveram sempre
empenhadas em encontrar a melhor
forma de concretizar esse programa
que passa, nomeadamente, pela
realização de biópsias.
Segundo o diretor-geral da Saúde,
Francisco george, serão necessárias
5.000 biopsias anuais, a realizar nos
consultórios dos médicos dentistas e
posteriormente analisadas
laboratorialmente.
Durante a conferência, o cancro oral
foi um dos temas analisados na
intervenção do médico dentista
Pedro Trancoso, que revelou
números preocupantes deste
carcinoma que tem uma taxa de
incidência no homem quatro vezes

ingestão de legumes e frutas, assim
como a alterações de
comportamentos sexuais, com a
transmissão do Vírus do Papiloma
Humano".
O médico dentista lembrou que o
cancro da cavidade oral mata desta
forma, porque "é diagnosticado
tardiamente", defendendo a
observação da boca por quem não
faz outra coisa: os médicos dentistas.

...

superior à da mulher.
Com mais de mil novos casos por
ano, este cancro é o sexto tumor
maligno mais comum nos homens
em Portugal e, dos doentes que
afeta, cerca de metade morrerá nos
cinco anos seguintes ao seu
diagnóstico.
Apesar de inicialmente atingir
indivíduos a partir dos 50 anos, este
cancro atinge hoje cada vez mais
pessoas a partir dos 40 anos.
"Há um aumento em indivíduos mais
jovens e também uma maior
incidência nas mulheres, o que se
pode dever a um início precoce do
consumo do álcool e tabaco, à
redução da qualidade da dieta
alimentar e, logo, a uma menor

O ministro da Saúde participou na comemoração do Dia Mundial da
Saúde Oral, assinalado a 20 de março, com uma conferência realizada

em Lisboa, sob o lema internacional “Dentes saudáveis, vida saudável”.

DIA MUNDIAl DA SAúDE OrAl

miNistro da saúdE aNuNciou 
rastrEio do caNcro oral 

A mensagem 
do Dia Mundial 
da Saúde Oral, 
"Dentes saudáveis, 
vida saudável", 
abriu os mercados 
da bolsa de valores 
de Nova Iorque
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...
Para Pedro Trancoso, os profissionais
têm a capacidade e o conhecimento
para efetuarem as biópsias,
informação que Orlando Monteiro da
Silva corroborou.

cHeQUe-DeNtistA
O ministro da Saúde anunciou
também a intenção de alargar a
distribuição de cheques-dentista a
mais pessoas, com o mesmo
orçamento, e de avançar com um
programa para o rastreio de cancro
oral.
Ao seu lado, o bastonário da Ordem dos
Médicos Dentistas, Orlando Monteiro
da Silva, disse que o organismo que
dirige "será parte da solução e do
esforço", para que o cheque-dentista
chegue a mais pessoas.
Orlando Monteiro da Silva explicou que
este alargamento poderá ser possível,
graças à evolução positiva registada
nos últimos anos na saúde oral das
crianças, o que poderá permitir que,
pelo mesmo dinheiro, se consiga mais
tratamentos. "Não é a mesma coisa
nem custa o mesmo dinheiro tratar
uma criança com sete cáries e outra
com menos problemas", disse.
Dados divulgados na cerimónia do Dia
Mundial de Saúde Oral revelaram que,
em cinco anos, foram realizados
4.791.623 tratamentos através de
cheques-dentista. Só em 2012, foram
efetuados, por esta via, 1.272.265
tratamentos.

iii Estudo NacioNal 
da PrEvalêNcia 
das doENças orais
Os resultados preliminares do III Estudo Nacional da Prevalência das
Doenças Orais revelam que existem hoje mais crianças, de seis e 12
anos, livres de cáries e que as metas definidas pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) podem ser alcançadas.
No Dia Mundial da Saúde Oral, coube a Cristina Cádima, da Direção-geral
da Saúde (DgS) e do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral,
apresentar os resultados preliminares do III Estudo Nacional de
Prevalência das Doenças Orais, relativos a crianças de seis e 12 anos, em
que a OMD participou, com a coordenação do colega Paulo Melo,
calibrando e disponibilizando os médicos dentistas que realizaram e
registaram as observações.
Os resultados sobre as crianças com seis e 12 anos, de uma amostra de
2.600, provenientes de 400 locais (escolas públicas e privadas, centros de
divulgação de defesa nacional e unidades de metade dos agrupamentos
de Centros de Saúde), indicam que, em relação a 2006, existem hoje mais
nove por cento de crianças com seis anos, sem cáries.
O estudo apresentado indica que aos seis anos, 60 por cento das crianças
estão livres de cárie dentária, em ambas as dentições, o que corresponde
a um aumento de 27 por cento em relação aos resultados obtidos em
2000. Em relação às crianças com 12 anos, a percentagem de jovens sem
cáries subiu de 44, em 2006, para 56 por cento, em 2012.
Ao nível da média do número de dentes cariados, perdidos ou obturados,
devido a cárie dentária, este índice revela que cada um dos jovens com
12 anos tem menos de um dente (0,77) afetado por doença, quando em
2006 eram 1,48 dentes.  Aos 12 anos, a maior parte dos doentes
afetados são tratados: 61 por cento obturados, 32 por cento cariados e
sete por cento perdidos.
rui Calado, da DgS, disse que, perante estes dados, que indicam a
existência de 72 por cento de crianças isentas de cáries, a meta de 80
por cento em 2018, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
deverá ser alcançada. Em 2018, adiantou, "iremos ter excelentes níveis
de saúde oral nas crianças com 12 anos".

ORlANDO
MONTEIRO DA
SIlVA
ExPlICOU qUE
ESTE
AlARgAMENTO
PODERá SER
POSSíVEl,
gRAçAS à
EVOlUçãO
POSITIVA
REgISTADA
NOS úlTIMOS
ANOS NA
SAúDE ORAl
DAS CRIANçAS

”

“
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Vasconcelos, Américo Afonso, 

Maria Helena Figueiral

Em 2008, foi criada a Revista da Ordem dos Médicos Dentistas. Esta publicação, de cariz
essencialmente socioprofissional, não esqueceu a componente e a produção científica
nacional, integrando também os “Cadernos Científicos” inteiramente dedicados à publicação
de artigos e informação científica, aberto a médicos dentistas de diferentes gerações.
Ao longo de 17 edições da Revista da OMD, foram publicados 39 artigos. Foi um trabalho
árduo porque não é fácil conseguir e manter, de forma consecutiva e periódica, o nível e rigor
científico que a mesma nos habituou ao longo dos anos. Todos, sem exceção, Conselho
Científico da Revista, superiormente presidido pelo colega Pedro Leitão, e os autores, estão
de parabéns, e o seu empenho e dedicação não será nunca esquecido. 
No entanto, chegou o momento de enquadrar novas ideias e adaptá-las a novos paradigmas.
Surge assim neste contexto, uma nova organização dos “Cadernos Científicos”, com um cariz
mais clínico e de atualização constante. 

Agora designados como “Formação e Ciência”, passarão a
conter duas partes essenciais: uma primeira, na qual será
publicado um artigo de revisão e uma segunda parte, onde
serão convidados os premiados dos pósteres e
comunicações livres dos congressos da OMD, para aqui
publicarem os respetivos trabalhos.
Na primeira parte, pretendemos que um colega de
referência na área a abordar, faça uma revisão
sistematizada, orientada e dirigida de forma específica a
um tema de cariz eminentemente clínico. Desta forma,
disponibiliza-se a todos os médicos dentistas atualização
de informação, facilitando assim a aquisição de
conhecimentos sobre o assunto em questão e
possibilitando, de forma célere, conhecer o que de mais
recente nos oferece a literatura, tendo como objetivo ajudar
e orientar a resolução de situações clínicas.

Relativamente à segunda parte, queremos proporcionar um espaço aos premiados do
congresso da OMD, dando-lhes a oportunidade de, na Revista da OMD, apresentarem, sob
a forma de artigo, aquilo que apresentaram no congresso, alargado agora ao universo de
todos os médicos dentistas. Acreditamos que servirá de estímulo adicional para os que
anualmente participam, são reconhecidos e premiados pelos trabalhos apresentados.
Estamos conscientes que se trata de um modelo diferente e que necessitará seguramente
de adaptações ao longo do tempo. No entanto, acreditamos que será, sem dúvida, altamente
proveitoso para os colegas que leem a Revista, uma vez que funcionará como um guia e uma
atualização da prática clínica.  
Esperamos que este novo caminho vá ao encontro das expetativas de todos.
Continuamos, assim, a cumprir a uma das principais atribuições da Ordem, promovendo a
qualificação e a formação contínua de todos os médicos dentistas.

Ricardo Faria e Almeida

Editorial

Ao longo de 17 edições
da Revista da OMD,

foram publicados
39 artigos. Foi um

trabalho árduo
porque não é fácil 

conseguir e manter, de
forma consecutiva 

e periódica, o nível e
rigor científico que a
mesma nos habituou

ao longo dos anos

FORMAÇÃO
& CIÊNCIA
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IntRODuçãO e ObjetIvOs
A eficácia de adesivos simplificados tem-se revelado favorável em resultados laboratoriais e nos poucos
ensaios clínicos, de avaliação a curto prazo, em restaurações posteriores. Este ensaio permitiu comparar
o desempenho clínico, durante 18 meses, de restaurações classe II com compósito usando adesivos
Self-Etch all-in-one (SE) e Etch-and-Rinse (ER-2).

MAteRIAIs e MétODOs
Ensaio clínico prospetivo, duração 18 meses, aprovado pela Comissão de Ética da FCS-UFP, em 26
pacientes adultos; 72 restaurações (pré-molares), alocadas aleatoriamente em dois grupos; Grupo SE:
36 restaurações Ceram-X™mono / Xeno™V (Dentsply); Grupo ER: 36 restaurações Ceram-X™ mono /
XPBond®; Restaurações avaliadas (parâmetros estéticos, funcionais, biológicos) pelos critérios do USPHS
e recomendações de Hickel e colaboradores (2007), por 3 examinadores calibrados (ICC≥0,910); A
comparação do desempenho clínico (percentagem de sucesso) dos adesivos foi realizada com testes
não paramétricos (α=0,05).

ResultADOs
Aos 18 meses, as restaurações SE (n=36; 0% dropout) e ER (n=35; 2,8% dropout) mostraram taxas de
sucesso estético de 100% e 97,1% (T.qui-quadrado; p=0,070), respetivamente. Uma (2,9%) restauração
ER (Figura 1) classificou-se como clinicamente insatisfatória mas reparável (Score 4 de Hickel et al, 2007;
Charlie de Cvar & Ryge, 2005). Ocorreram diferenças quanto ao brilho de superfície SE/ER (T.Fisher;
p=0,007); Apesar de alterações nos níveis de aceitabilidade clínica não se detetaram diferenças relativas
à coloração superficial (T.qui-quadrado; p=0,070)  e  estabilidade  da  cor (p=0,493) das restaurações
(Figura 1). Sucesso funcional de 100% em restaurações SE/ER  (T.Fisher;  p>0,05).  Não ocorreram
diferenças SE/ER quanto à fratura marginal (p=0,493) e adaptação marginal (p=0,070) das restaurações
(Figura 2). Sucesso biológico de 100% para SE e ER. É essencial monitorizar o desempenho adesivo
destes sistemas por períodos de tempo mais longos (Figura 3).

COnClusãO
Aos 18 meses, as restaurações ER mostram menor desempenho estético que as SE por alterações do
brilho e coloração superficial. O desempenho funcional e biológico das restaurações SE e ER foi
comparável e clinicamente aceitável.

IMPlICAções ClínICAs 
Os adesivos SE e ER apresentam, aos 18 meses, um desempenho clínico satisfatório em restaurações
de classe II com compósitos.

VENCEDOR DO MELHOR POSTER DE INVESTIGAÇÃO 
NO XXI CONGRESSO DA OMD 2012

DESEMPENHO CLINICO DE RESTAURAÇÕES
CLASSE II AOS 18 MESES: 
ETCH-AND-RINSE E ALL-IN-ONE
COstA l.1, MAnARte P.1, gAvInHA s.1, FARIA s.1, MAnsO M. C.2
1 Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal ; 2 Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade Fernando Pessoa & REQUIMTE-UP, Portugal 
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Figura 1 

Avaliação clínica (Hickel et al,

2007) das restaurações de

Classe II nas duas técnicas

adesivas self-etch (SE) e etch-

and-rinse (ER) segundo os

parâmetros estéticos: análise 

aos 18 meses.

Figura 2

Avaliação clínica (Hickel et al,

2007) das restaurações de

Classe II nas duas técnicas

adesivas self-etch (SE) e etch-

and-rinse (ER) segundo os

parâmetros funcionais: análise

aos 18 meses.

Figura 3 

Avaliação clínica (Hickel et al,

2007) das restaurações de

Classe II nas duas técnicas

adesivas self-etch (SE) e etch-

and-rinse (ER) segundo os

parâmetros biológicos: análise

aos 18 meses.

bIblIOgRAFIA
Hickel R, Roulet JF, Bayne S, et al. 2007. Recommendations for conducting controlled clinical studies of
dental restorative materials. Clin Oral Investig; 11(1):5-33. 
Cvar, JF and Ryge G 2005. Reprint of criteria for the clinical evaluation of dental restorative materials.
1971. Clin Oral Investig 9(4): 215-32.
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Carie Recidivante, erosão e abfracção - ER
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Hipersensibilidade pos-operatória - ER

Score 1 Score 2 Score 3 Score 4
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IntRODuçãO 
Quantidades insuficientes de osso nos leitos implantares diminuem as taxas de sucesso.   Têm sido feitos
esforços para desenvolver  técnicas e materiais  que aumentem  o  volume de  osso hospedeiro,
favorecendo o contacto ósseo com o implante.

ObjetIvOs 
Este trabalho pretendeu avaliar a osteointegração de implantes colocados em áreas de defeitos ósseos,
utilizando três técnicas de regeneração óssea. 

MAteRIAIs e MétODOs
O modelo experimental utilizado foi o fémur do coelho, onde se criaram defeitos ósseos e colocaram
implantes (fig. 1-8). Os defeitos peri-implantares foram tratados com osso bovino inorgânico, NuOss (N)
(fig. 9-11), com NuOss associado a Plasma Rico em Factores de Crescimento (N+PRFC) (fig. 12-14), com
NuOss associado a membrana de colagénio (N+M) (fig. 15-17), ou não foram sujeitos a nenhum
tratamento (grupo controlo – C) (fig. 18). Após 4 e 8 semanas eutanasiaram-se os animais e recolheram-
se blocos ósseos contendo os implantes (fig. 19-21). As amostras obtidas foram observadas em
microscopia ótica (fig. 22 e 23) e eletrónica de varrimento (fig. 24 e 25.), tendo sido feita a análise
histomorfométrica (fig.26 e 27) para determinar a percentagem de contacto ósseo direto com o implante.
Foi realizado o estudo estatístico dos valores obtidos.

VENCEDORA DA MELHOR COMUNICAÇÃO ORAL DE INVESTIGAÇÃO
NO XXI CONGRESSO DA OMD 2012

AVALIAÇÃO DA OSTEOINTEGRAÇÃO
DE IMPLANTES NO TRATAMENTO
DE DEFEITOS PERI-IMPLANTARES NO COELHO
IsAbel gueRRA1, FeRnAnDO MORAIs bRAnCO1, MáRIO vAsCOnCelOs1, AMéRICO AFOnsO1, 
MARIA HelenA FIgueIRAl1

1 Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto

PROtOCOlO CIRúRgICO
GRUPOS 1, 2, 3 E 4

Figs. 1 a 8
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P
GRUPO 1: Implante 3,3 x 13mm - NuOssTM

Figs. 9 a 11

P
GRUPO 2: Implante 3,3 x 13mm - NuOssTM / PRFC

Figs. 12 a 14

P
GRUPO 3: Implante 3,3 x 13mm - NuOssTM / membrana RCM6

Figs. 15 a 17

P
GRUPO 4: Implante 3,3 x 13mm

Figs. 18
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PRePARAçãO HIstOlÓgICA
Figs. 19 a 21

MICROsCOPIA ÓtICA (M.O.)
Figs. 22 e 23

MICROsCOPIA eletRÓnICA De vARRIMentO (M.e.v.)
Figs. 24 e 25
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AnálIse HIstOMORFOMétRICA
Figs. 26 e 27

Figs. 28 a 32

GRUPO 1: NuOssTM

ResultADOs
A percentagem de contacto direto do tecido ósseo com o implante, nas amostras com 4 semanas de
implantação (fig.28-47) foi de 57.66 ± 24.39% (N), 58.62 ± 20.37% (N+PRFC), 70.82 ± 20.34 (N+M) e
33.07 ± 5.49% (C), e nas amostras com 8 semanas (fig.48-67) foi de 63.35 ± 27.69% (N), 58.42 ± 24.77%
(N+PRFC), 78.02 ± 15.13% (N+M) e 40.28 ± 27.32% (C). Em relação à percentagem de contacto ósseo,
apenas as amostras do grupo N+M apresentaram diferenças estatisticamente significativas
comparativamente ao grupo C nas 4 semanas de implantação. Às 8 semanas, nenhum grupo apresentou
diferenças estatisticamente significativas quando comparado com o grupo controlo.

(4 seMAnAs)
AnálIse HIstOlÓgICA – M.O. / M.e.v.
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Figs. 38 a 42

GRUPO 3: NuOssTM / membrana RCM6

(4 seMAnAs)

Figs. 33 a 37

GRUPO 2: NuOssTM / PRFC

(4 seMAnAs)
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Figs. 43 a 47

GRUPO 4: Grupo controlo

(4 seMAnAs)

Figs. 48 a 52

GRUPO 1: NuOssTM

(8 seMAnAs)
AnálIse HIstOlÓgICA – M.O. / M.e.v.
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Figs. 53 a 57

GRUPO 2: NuOssTM / PRFC

(8 seMAnAs)

Figs. 58 a 62

GRUPO 3: NuOssTM / membrana RCM6

(8 seMAnAs)
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COnClusãO
A combinação do NuOss com a membrana apresentou uma percentagem de contacto ósseo com o
implante estatisticamente superior em relação aos outros grupos.

Figs. 63 a 67

GRUPO 4: Grupo controlo

(8 seMAnAs)
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Formação Contínua OMD n

Eventos acreditados pela OMD n

Eventos organizados por outras entidades n

EM PORTUGAL

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

n 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

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

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

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

n 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

n XXII Congresso da OMD 
21 a 23 de novembro de 2013 
– Centro de Congressos de Lisboa

FORMAÇÃO & CIÊNCIA I REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS I Número 1 • julho 2013 • Trimestral

AGENDA
E V E N T O S  C I E N T Í F I C O S



JULHO 2013 I I 21

O protocolo estabeleceu o
alargamento do programa cheque-
dentista a jovens com 16 anos -
abrangendo mais 50 mil
beneficiários - e a inclusão do
cancro oral, nas vertentes de
rastreio, diagnóstico e tratamento -
o que representa 5 mil consultas em
doentes identificados como de risco.

especial no setor da saúde, foi
possível manter a dotação financeira
do programa e alargá-lo. A OMD, não
se colocando de fora do esforço que
o que o País no seu todo enfrenta,
tudo fez para assegurar a
continuação do programa e a sua
manutenção.
O valor do cheque-dentista passou,
por imposição do governo, de 40
para 35 euros. A redução do valor é
compensada pelo alargamento do
mesmo e pela inclusão do cancro
oral.

...

O documento determinou a
realocação de recursos do
programa de forma a poder abarcar
as novas valências, sendo de
salientar que a dotação orçamental
do programa foi mantida nos 16,5
milhões de euros.
Numa altura de austeridade e de
cortes orçamentais profundos, em

A Ordem dos Médicos Dentistas e o Ministério da Saúde assinaram o
alargamento do programa cheque-dentista. A cerimónia decorreu no dia
7 de maio, na sede da Ordem dos Médicos Dentistas, no Porto, cerca de

um mês e meio depois do anúncio feito por Paulo Macedo durante as
comemorações do Dia Mundial da Saúde Oral.

PrOTOCOlO ESTABElECEU AlArgAMENTO

chEquE-dENtista Para jovENs 
com 16 aNos E caNcro oral 
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a acompanhar os jovens e este
alargamento vai permitir
seguramente ganhos em saúde, já
que o tratamento precoce é
essencial na saúde oral."
"Em relação ao cancro oral, o
programa vai funcionar nas
vertentes de rastreio, diagnóstico e
tratamento. O cancro oral é o sexto
mais comum em Portugal, mas se
for tratado na fase inicial tem
índices de sobrevivência com
qualidade muito elevados. Hoje o
que acontece é que os doentes
chegam tarde aos consultórios dos
médicos dentistas. Acreditamos
que com o alargamento do cheque-
dentista ao cancro oral seja
possível, dentro de alguns anos,
reduzir a taxa de mortalidade”,
acrescentou.
Na cerimónia foram também
apresentados os últimos dados
disponíveis sobre o programa. Nos
primeiros quatro meses deste ano,
os cheques-dentista foram
utilizados por 250.326
beneficiários.
No total, desde que foi emitido o
primeiro cheque-dentista, em junho
de 2008, houve mais de um milhão
e meio de pessoas a utilizarem o
cheque-dentista, sendo que destas
mais de um milhão são crianças.
Orlando Monteiro da Silva realçou
que a saúde oral é a prioridade da
OMD e que “no atual contexto que
Portugal enfrenta, esta é a
contribuição dos médicos dentistas.
Queremos consolidar os ganhos já
conseguidos, são ganhos que a
médio e longo prazo vão
seguramente significar poupanças
para o Estado. Quanto mais cedo os
problemas de saúde oral forem
detetados, mais fácil e económico é
tratá-los”, afirmou.
Nos últimos cinco anos foram
emitidos mais de dois milhões de
cheques-dentista e realizados
quase cinco milhões de tratamentos
pelos 2.837 médicos dentistas que
aderiram ao programa.

afirmou que “face aos excelentes
resultados obtidos consideramos
que faz todo o sentido alargar o
programa. É importante continuar

...
Na intervenção que proferiu na
cerimónia de assinatura do
protocolo, o bastonário da OMD

PUBlICAçãO EM DIárIO DA rEPúBlICA
altEraçõEs No chEquE-dENtista
Foi publicado, no dia 28 de maio, o despacho n.º 7402/2013, na 2º série do Diário da
república, que estabelece as disposições quanto à atribuição de cheques-dentista, no âmbito
do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO).
No preâmbulo da referida legislação, o Ministério da Saúde, através do secretário de Estado
Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando leal da Costa, afirma que "a atual conjuntura
económico-financeira implica a realização de esforços, que devem ser repartidos por todos. É,
pois, diminuído o valor do cheque-dentista, por um lado, sem diminuição do acesso e cobertura
da população e, por outro, com reforço da cobertura dos jovens de 15 anos completos."
refere também que "assim, a intervenção de âmbito comunitário nas crianças e jovens em
meio escolar tem como objetivo que, no final de cada ciclo de intervenção aos 7, 10, 13 anos
e 15 anos completos, todos os dentes molares e pré-molares permanentes erupcionados
deverão estar tratados ou protegidos com selantes de fissuras."
De acordo com o despacho, o valor do cheque-dentista é de 35€ desde o dia 1 de junho de
2013 e abrange os cheques-dentista já emitidos mas ainda não utilizados.
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dentes por criança em 2000 para
0,77 em 2012, valor que ultrapassa
em larga medida a meta da OMS
para 2020, fixada em 1,5.
Este balanço positivo é o que nos
motiva a continuar a investir nesta
área. O Protocolo hoje celebrado
com a Ordem dos Médicos Dentis-
tas reflete o empenho do xIx go-
verno Constitucional no reforço da
prestação de cuidados e na garan-
tia do acesso dos cidadãos à saúde,
e traduz, mais uma vez, a coopera-
ção construtiva e efetiva entre os
médicos dentistas, aqui represen-
tados pela sua Ordem, e o Ministé-
rio da Saúde que tem existido ao
longo dos anos. 
Devo mesmo dizer que esta forma
de colaboração com a Ordem dos
Médicos Dentistas tem dado bons
resultados quer na busca de solu-
ções, quer na adequação das solu-
ções às possibilidades e
necessidades do País e dos nossos
doentes, em suma, um modelo de
cooperação sincera e com objetivos
transparentes centrados no bem-
estar das pessoas que queremos
servir.
É agora acordado o alargamento do
Programa de Saúde Oral aos jovens
com 15 anos completos, o que não
só consolida o programa de com-
bate à cárie dentária, traduzida
numa elevada proteção à doença
no presente, como permite a trans-
missão de saberes e competências
que lhes proporcionarão a manu-
tenção da sua saúde dentária, du-
rante toda a vida.
Por outro lado, investe-se na inter-
venção precoce no cancro oral. De
facto, existem em Portugal elevadas
taxas de incidência da doença,

“O Programa Nacional de Promo-
ção da saúde Oral foi instituído
com o objetivo de melhorar os ní-
veis de saúde oral da população,
com enfoque em grupos de risco.
Para tal foram adotadas, desde o
início, estratégias adequadas às
condições reais do País, isto é,
adaptadas, em cada momento, à
evolução da disponibilização de re-
cursos humanos e materiais espe-
cíficos para esta área da saúde,
com um programa dedicado à pre-
venção de doenças dentárias em
crianças e jovens, idosos, grávidas
e doentes com SIDA.
Progressivamente alargado, o Pro-
grama de Saúde Oral tem cons-
truído o seu caminho, assente em
programas e projetos adequados à
realidade e necessidades do País.
Em 20 anos, o panorama da saúde
oral entre os grupos prioritários in-
tervencionados, em especial entre
as crianças e jovens com idade in-
ferior aos 16 anos, mudou radical-
mente. Os resultados preliminares
do “III Estudo Nacional de Prevalên-
cia das Doenças Orais”, ainda em
curso, revelam-nos que os níveis de
doença entre esse grupo popula-
cional são hoje substancialmente
menores que os registados ante-
riormente.
Os valores da prevalência das doen-
ças orais nas crianças e jovens em
idade escolar são hoje comparáveis
com os dos países mais desenvolvi-
dos do mundo. Entre 2000 e 2012,
o número de crianças com 6 anos
de idade livres de cáries quase du-
plicou, passando de 33% para 60%.
Nas crianças com 12 anos, a média
de dentes cariados, perdidos e ob-
turados (CPOD) passou de 2,95

sendo certo que a vulnerabilidade
do cancro oral à intervenção pre-
coce, nos diferentes níveis em que
ela é possível, proporcionará não só
uma diminuição da taxa de incidên-
cia, mas também o aumento das
taxas de cura e de sobrevivência.
Este alargamento, introduzido em
circunstâncias muito particulares
ao nível da conjuntura económico-
financeira, só é possível com a con-
comitante redução do valor do
cheque-dentista, em linha com o es-
forço que é solicitado a todos os
portugueses e que incidiu sobre ou-
tras áreas de prestação de cuida-
dos do setor da saúde.
A necessidade de garantir a sus-
tentabilidade do Serviço Nacional
de Saúde leva-nos a que, com os
mesmos recursos, façamos mais e
melhor.
Este protocolo reflete isso mesmo.
Passaremos a ter mais 50.000 con-
sultas no programa de prevenção
dirigido a jovens e 5000 consultas
para rastreio de cancro oral em
doentes identificados como sendo
de risco.
Com este esforço conjunto do Mi-
nistério da Saúde e da Ordem dos
Médicos Dentistas passamos a ter
um instrumento de saúde pública
mais abrangente, mais inclusivo e,
simultaneamente, podemos garan-
tir a sustentabilidade presente e fu-
tura deste Programa que se tem
revelado primordial para a obtenção
de ganhos em saúde”. 

AlArgAMENTO DO CHEQUE-DENTISTA

discurso do miNistro da saúdE
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Neste sentido, e porque
entendemos que é fundamental dar
conhecer a evolução que se têm
verificado para melhor perceber as
apostas de futuro, consideramos
que este é o momento de fazermos
um balanço e apresentarmos os
resultados que, em conjunto, temos
alcançado nos últimos três anos. 
Fazendo um pouco de história, o CFC
começou por organizar pequenas

cresceu, bem como o número de
ações do CFC, estendendo-se a
vários níveis que não somente os
aspectos científicos, mas também
deontológicos e de disciplina e até
com uma componente lúdica, como
podem ser entendidas as jornadas
da primavera.  
Nos últimos três anos, criamos a
gratuitidade dos cursos de fim de
dia, alteramos a forma de comunicar
com os colegas e de dar a conhecer
as actividades do CFC.Eliminamos
quase por completo a informação
escrita, com exceção do Calendário
de Eventos, apostamos no site e
facebook da OMD, aplicações
móveis, sms e e-newsletters. 
Desta forma baixamos os custos
operacionais e conseguimos,

atividade formativas, por norma de
um dia completo, nos grandes
centros urbanos. gradualmente,
este tipo de cursos foi dando lugar a
cursos de fim de dia e modulares,
dispersos por todo o País. Esta
evolução resultou da alteração das
necessidades e/ou da distribuição
geográfica dos colegas que
constituem a nossa Ordem. Neste
sentido, o número de cursos

Quando o Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas criou, a 5
de novembro de 2005, o Centro de Formação Contínua (CFC), muitos

seguramente estavam longe de imaginar que o mesmo iria desenvolver-
se tão rapidamente e assumir uma importância crescente no quadro da

formação dos médicos dentistas. Na verdade, passados que estão 8 anos,
podemos dizer que o CFC desempenha, sem qualquer dúvida, um papel

essencial na formação dos médicos dentistas.

BAlANçO DE ATIVIDADES

cENtro dE Formação coNtíNua 

Curso de fim de dia - Vila real, 7 janeiro 2013
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mesmo num quadro de crise, e por
consequência com menores apoios
por parte das empresas do setor,
disponibilizar durante todo o ano
cursos gratuitos e cursos hands-on,
alcançando quase todo o território
nacional e Ilhas
Em termos de números, em 2010,
realizamos 18 atividades do CFC
(jornadas primavera, curso de
introdução à atividade clínica (2),
cursos de fim de dia (12) e cursos
teóricos (3), com um total de 784
participantes. Em 2011, passamos
para 29 iniciativas, repartidas pelas
jornadas da primavera, curso de
introdução à atividade clínica (2),
cursos de fim de dia (13) e pela
primeira vez pelos cursos modulares
(8) e de assistentes dentários (3),
com um total de 1465 presenças.
Em 2012, realizamos as jornadas da
primavera, curso de introdução à
actividade clínica (2), cursos de fim
de dia (11) e cursos modulares (18),
seminário do cancro oral, cursos do
Conselho Deontológico e Disciplina
(2), sessão de esclarecimento
“Utilização do cheque-dentista” (1),
com um total de 2425 participantes. 
Em resumo, aumentamos
largamente o número de presenças,
conseguimos diversificar os locais
de realização das atividades,
criamos cursos de carácter prático e
investimos em outras áreas fora do
contexto puramente científico. 
No entanto, queremos fazer ainda
mais. Assim, no próximo ano, iremos
aumentar e descentralizar ainda
mais os cursos de fim de dia,
chegando a locais onde até agora
nunca conseguimos; criaremos mais
cursos modulares com componente
prática; manteremos a aposta em
outras áreas, não exclusivamente
científicas, mas sempre necessárias
para a nossa actividade e nos cursos
de apoio aos recém-formados, por
exemplo. 
Uma das nossas apostas será a
implementação de meios para que 

...

  

    

Curso modular de regeneração óssea - Funchal, 20 abril 2013

Curso prático hands-on de dentisteria – lisboa, 15 junho 2013

comPosição do cFc:
Presidente
• ricardo Faria e Almeida

Membros
• J. Francisca José rosa Domingues
• Miguel Albuquerque Matos - Norte
• Pedro Samões - Centro
• Nuno Montezuma de Carvalho - Sul 
• Pedro Nunes Pinto – Açores 
• Alexandra Abreu - Madeira

Presidente do Centro de Formação Contínua
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...
os colegas possam,
independentemente da região e do
local onde vivem, assistir - página
eletrónica da OMD -, aos cursos de
fim de dia. Com isto, pretendemos
que todos os colegas, estejam onde
estiverem, possam assistir online
aos cursos de fim de dia. É, sem
dúvida, uma abordagem ainda mais
inclusiva, na qual contamos com o
apoio de todos, em especial dos
oradores que nos dão a honra de
participar como conferencistas nas
actividades do CFC. 
Por último, queremos agradecer,
porque é da mais elementar justiça,
a todos aqueles que colaboraram
e/ou colaboram atualmente com o
CFC, quer em cargos de direcção
dentro do próprio CFC, mas também
a todos aqueles que com ele foram
colaborando, quer na qualidade de
oradores, moderadores e
participantes nas suas actividades.
Sem essa ajuda, motivação e
empenho, nunca aqui teríamos
chegado.
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Curso de fim de dia do Conselho Deontológico e de Disciplina – Coimbra, 31 maio 2013

Nº de participantes

Atividades do centro de Formação contínua
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O NúMERO DE
CURSOS
CRESCEU, bEM
COMO O
NúMERO DE
AçõES DO CfC,
ESTENDENDO-
SE A VáRIOS
NíVEIS qUE
NãO SOMENTE
OS ASPECTOS
CIENTífICOS,
MAS TAMbÉM
DEONTOló-
gICOS E DE
DISCIPlINA 

”

“
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Uma das medidas essenciais do
Impulso Jovem era constituída pelo
Programa de Estágios Profissionais
“Passaporte Emprego”, criado pela
Portaria nº225-A/2012, o qual foi
posteriormente alargado em janeiro
deste ano, a recém-formados no
âmbito do exercício de profissões
regulamentadas (entre outros,
médicos dentistas), através de um
protocolo assinado pelo então
Ministro Adjunto e dos Assuntos
Parlamentares, pelo Secretário de
Estado do Emprego e pelo
presidente do Conselho Nacional
das Ordens Profissionais, Orlando
Monteiro da Silva. 

jovens à procura de emprego, entre
os 18 e os 30 anos, devidamente
inscritos no Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP). Para
estes efeitos, poderão ser entidades
promotoras/empregadoras, as
pessoas singulares ou coletivas de
natureza privada, com ou sem fins
lucrativos, as autarquias locais,
comunidades intermunicipais e
áreas metropolitanas, entidades
que integram o setor empresarial
do Estado ou o setor empresarial
local de todo o território continental. 
O estágio, com a duração de 12
meses, confere aos médicos
dentistas - titulares de formação de
grau 7 ou superior de acordo com o
Quadro Nacional de Qualificações –
o direito a uma bolsa mensal no
montante de 691,71€, acrescido de
subsídio de alimentação, seguros 

...

Porém, concomitantemente à
medida do “Passaporte Emprego”,
acima referido, funcionava também
o “Programa de Estágios
Profissionais”, desde 2011. 
Nesta medida, o governo procedeu
muito recentemente a uma
reformulação das referidas
medidas com o objetivo de
harmonizar e ajustar os
instrumentos de apoio
disponibilizados, criando, através
da Portaria nº 204-B/2013, de 18
de junho, apenas a medida
“Estágios Emprego”, que entrará
em vigor no dia 18 de julho. 
A nova medida destina-se, assim, a

Em 2012, no quadro das medidas adotadas no combate ao desemprego,
o Governo procedeu à implementação do Plano Estratégico “Impulso

Jovem”, nas vertentes de estágios profissionais, apoio à contratação e ao
empreendedorismo e apoio ao investimento, tendo como propósito criar

oportunidades de ingresso no mercado de trabalho para os jovens
portugueses. 

JOVENS MÉDICOS DENTISTAS

imPulso jovEm:
EstÁGios EmPrEGo 
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...
de acidentes de trabalho e
despesas de transporte para
estagiários com deficiência e
incapacidade. 
Por sua vez, para a entidade
empregadora com 10 ou menos
trabalhadores, existirá uma
comparticipação na bolsa de

entidades promotoras

Bolsa mensal Estágio 691.71 € 553,37 €  
Sub. Alimentação* 89,67 € 89,67 €  
Seguro Ac. Trabalho 16,35 € 16,35 €  

* 21 dias úteis

Entidades com mais de 10
trabalhadores;
Entidades com 10 trabalhadores
ou menos: 
- para os restantes estagiários;
- já tenham obtido
comparticipação a 100%, noutro
estágio financiado por fundos
públicos.  

Entidades com 10
trabalhadores, ou menos,
para o 1.º estagiário, desde
que não tenham já obtido
idênticas condições de apoio
(financiamento a 100%)
noutro estágio financiado por
fundos públicos.

Apoios

estágio em 100%, no caso do
primeiro estagiário, e de 80% nos
restantes casos.
A Portaria nº 204-B/2013 prevê
também comparticipação do
subsídio de alimentação, do prémio
de seguro e, ainda, de despesas de
transporte, dos estagiários com
deficiência e incapacidade.

A entidade promotora /emprega -
dora deve, ainda, designar um
orientador para cada estágio
proposto, competindo-lhe, nomea -
da mente, acompanhar a formação
em contexto de trabalho, realizar o
acompanhamento técnico e
pedagógico do estagiário e avaliar
os resultados obtidos pelo mesmo
no final do estágio.
A candidatura deve ser apre -
sentada pela entidade promotora
/empregadora no portal eletrónico
do IEFP em www.netemprego.gov.pt.
Aconselha-se, no entanto, a
consulta da Portaria nº 204-
B/2013, de 18 de junho, bem como
o portal especialmente dedicado a
esta matéria no endereço eletrónico
www.impulsojovemportugal.pt. A
dinâmica que a legislação nesta
matéria tem assumido, impõe um
acompanhamento de perto de
todas as evoluções que esta
medida governamental venha a
apresentar.  

estágios emprego – comparticipação do ieFP, i.P.
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COLOQUE A SUA 
MARCA NO CENTRO 

DAS ATENÇÕES

XXII CONGRESSO
ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS
PORTUGUESE DENTAL ASSOCIATION ANNUAL MEETING

A EXPO-DENTÁRIA É A MAIOR FEIRA DE MEDICINA DENTÁRIA REALIZADA EM PORTUGAL.

ORGANIZADA EM SIMULTÂNEO COM O CONGRESSO ANUAL DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS
TEM REGISTADO NOS ÚLTIMOS ANOS UMA PARTICIPAÇÃO SUPERIOR A 7200 VISITANTES.
O SEU ÊXITO CRESCENTE CONFIRMA QUE É O LUGAR CERTO PARA GERAR AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO E DE VISIBILIDADE INTERNACIONAL PARA A SUA EMPRESA. 

NA EXPO-DENTÁRIA 2013 A SUA MARCA VAI SER O CENTRO DAS ATENÇÕES.

Para mais informações visite: www.omd.pt

simply smarter.
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Artur lima, representante da região
no Conselho Diretivo da OMD,
recordou que o projeto já tinha sido
debatido no arquipélago, aquando
da elaboração do documento de
reflexão com os “Contributos para a
reforma Hospitalar” e apresentado
ao governo regional dos Açores.
“Os cuidados de saúde oral seriam

melhores se houvesse médicos
dentistas em equipas
multidisciplinares nos hospitais dos
Açores”, afirmou Artur lima em
declarações à comunicação social.
No entanto, a integração de
médicos dentistas em equipas
multidisciplinares de estomatologia
e medicina dentária não foi aceite
pelo governo regional, nem foi
integrada no plano de
reestruturação do setor,
apresentado recentemente pela
tutela.
“Tal como já acontece noutros
lugares - em IPO, por exemplo - esta
medida permitiria alargar os
cuidados de saúde oral,
nomeadamente a diabéticos ou
doentes com patologias cardíacas,
que não podem entrar no bloco
operatório com cáries. No entanto,
o governo regional não aceitou,
nem considerou esta proposta, que
fazia parte do parecer da Ordem dos
Médicos Dentistas, o que
lamentamos profundamente”,
recorda.
Segundo Artur lima, a medida
constituiria um passo importante na
melhoria dos cuidados de saúde na
região, tal como foi, também, a
integração de quadros de médicos
dentistas nos centros de saúde, o
que já permitiu fazer decrescer os
índices de cárie dentária, em
crianças, para números de nível
europeu.

Decorreu no passado mês de junho, na Ilha Graciosa, a VII Reunião de
Saúde Oral dos Açores. No encontro, que reuniu médicos dentistas da

região, foi discutida a hipótese de integração destes profissionais nos
hospitais. A proposta não sendo nova, foi considerada de grande

importância e atualidade para o debate. 

MÉDICOS DENTISTAS DOS AçOrES 

iNtEGração Nos hosPitais
da rEGião é uma PrioridadE
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POrTAl DE rEQUISIçãO DE VINHETAS 
E rECEITAS

açorEs E madEira
adErEm à 
rEcEita ElEtróNica
A exemplo do que já se verificava em Portugal continental, os médicos dentistas que exercem
nos Açores e Madeira passaram a poder requisitar as vinhetas de prescritor no Portal de
requisição de Vinhetas e receitas, do Ministério da Saúde (https://requisicoes.min-
saude.pt/ACSS).
No exercício privado da profissão, ficam os prescritores/entidades privadas responsáveis pela
aquisição/compra das respetivas vinhetas.
No caso das unidades de saúde do Serviço regional de Saúde, este procedimento deve ser
centralizado pelos responsáveis designados ou pelos elementos que os substituem (designação
efetuada por cada unidade de saúde), os únicos autorizados para efeitos de requisição de
vinhetas em cada unidade.
Na Madeira, no âmbito do exercício privado da profissão, o período de transição termina no final
de agosto e nos Açores o prazo terminou no final de julho.
Consulte mais informação sobre a prescrição em www.omd.pt/prescricao.
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Nomeadamente, a medicina dentária
encontra-se legalmente definida no
Estatuto da Ordem  dos  Médicos
Dentistas, aprovado pela lei nº
110/91, de 29 de agosto, com a
redação introduzida pela lei nº
82/98, de 10 de dezembro, e com a
segunda alteração aprovada pela lei

A norma aprovada pelo direito interno
decorre na opção consagrada pelo
legislador transnacional, no direito da
União Europeia. 
A Diretiva  2005/36/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho,
de 7 de setembro de 2005, relativa ao
reconhecimento das  qualificações
profissionais define como sendo
funcionalmente medicina dentária: “O
conjunto das atividades de
prevenção, de diagnóstico e
tratamento de anomalias e doenças
dos dentes, da boca, dos maxilares e
dos tecidos atinentes” (art. 34º). 
No ordenamento jurídico não se
estabelecem barreiras à capacidade
prescritora  dos  médicos dentistas,
constituindo esta um direito
primordial em prol da saúde pública.
Encontra-se  o médico dentista ca pa -
citado para a   emissão de  atesta-
dos médicos, de inca pacidade ou de
doença, bem como lhe é conferido por
lei o direito à  prescrição de fárma-
cos  e de meios auxiliares e de diag-
nóstico, sem discriminação. 
Em qualquer destas circuns tân -
cias, na autonomia e liberdade que
lhe assiste, deve o médico dentista
assegurar-se que, em consciência,
todas as opções por si  tomadas se
encontram justificadas   e devida -
mente enquadradas no âmbito da
sua atividade, respeitando os
conhecimentos técnico-científicos
adquiridos e cumprindo o Código
Deontológico da Ordem dos Médicos
Dentistas.

nº 44/03, de 22 de agosto, que
preconiza expressamente o que aqui
passa a transcrever-se: “Define-se por
medicina dentária o estu do, a
prevenção, o diagnóstico e o
tratamento das anomalias e doenças
dos dentes, boca, ma xilares e
estruturas anexas” (art.3º nº1).

rECOMENDAçãO

Emissão dE atEstados
médicos, PrEscrição
dE FÁrmacos E dE mEios
auxiliarEs dE diaGNóstico
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As competências do médico dentista 
encontram-se devidamente descritas na legislação.
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De acordo com o disposto na
Informação publicada no Boletim da
OMD nº 30, de fevereiro de 2006
considerou o Conselho Deontológico
e de Disciplina que o “Arquivo
clínico” integra a ficha clínica, todos
os meios auxiliares de diagnóstico e
toda a informação recolhida do
doente. A “Ficha clínica” inclui a
identificação do médico dentista
que realizou o tratamento e os
dados pessoais do doente, a história
clínica do doente, a análise,
interpretação e conclusão dos
meios auxiliares de diagnóstico, o

De facto, o anterior regime jurídico
de licenciamento das clínicas e
consultórios dentários consagrado
no Decreto-lei nº 233/2001 de 25
de agosto, estipulava no seu artigo
36º que as clínicas e os consultórios
deviam conservar, por qualquer
processo, pelo menos durante cinco
anos, os resultados nominativos dos
tratamentos efetuados.
Acontece porém, que o atual regime
geral de licenciamento das
unidades privadas dos serviços de
saúde aprovado pelo Decreto-lei
nº279/2009 de 6 de outubro, é
omisso relativamente à matéria da
conservação do arquivo clínico.
No mesmo sentido a Portaria
nº268/2010 de 12 de maio
estabelece os requisitos mínimos de

diagnóstico, os planos de tra -
tamento e os tratamentos
efetuados.
Por sua vez, o nº 1 do artigo 21º do
mesmo Código estipula que 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.
Porém, em face da atual legislação,
questiona-se qual a duração mínima
da conservação do arquivo clínico
pelo médico dentista.

rECOMENDAçãO

coNsErvação do arquivo clíNico

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 20º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos
Dentistas (OMD), o médico dentista deve ter um arquivo onde figurem todos os seus doentes.

O nº 4 do mesmo preceito acrescenta que o acesso à ficha clínica e a divulgação dos seus
elementos consideram-se no âmbito do sigilo profissional.
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funcionamento das clínicas e
consultórios de medicina dentária.
Cabe referir antes de mais, que a
conservação do arquivo clínico é
essencial quer para fins
terapêuticos do doente, quer para
defesa do médico dentista em sede
judicial, ou mesmo para fins de
identificação no contexto médico-
legal.
De destacar ainda que, para efeitos
de responsabilidade criminal, os
prazos de prescrição dos crimes
relacionados com a prática médica,
p. p. nos artigos 137º (Homicídio
negligente), artigo 148º (ofensa à
integridade física por negligência),
artigo 150º (intervenção e
tratamento médico-cirúrgico) e
artigo 156º (intervenção e
tratamento médico-cirúrgico
arbitrário) todos do Código Penal, é
de cinco anos.
Neste sentido e atendendo ao supra
exposto, considerando que nos
termos da alínea i) do nº1 do artigo
53º do Estatuto da Ordem dos
Médicos Dentistas, compete ao
Conselho Deontológico e de
Disciplina, uniformizar os padrões
de atuação deontológica dos
Médicos Dentistas, resolvendo as
matérias atinentes à conduta
eticamente sustentada dos
profissionais do setor nas suas
variadas vertentes,  considera o
Conselho Deontológico e de
Disciplina que será recomendável
aos médicos dentistas a
conservação de todos os elementos
que compõem o arquivo clínico pelo
prazo mínimo de cinco anos.

Encontram-se disponíveis no site da OMD, na área de membro, uma série de explicações do
Conselho Deontológico e de Disciplina sobre diversos assuntos relacionados com a
deontologia e o exercício profissional. Temas como o consentimento informado, arquivo
clínico, sigilo profissional, direção clínica, livro de reclamações ou divulgação do exercício
profissional, entre outros, estão tratados sob a forma de perguntas frequentes, facilitando a sua
consulta. 
Os conteúdos são atualizados periodicamente e os médicos dentistas poderão colocar
qualquer dúvida através do preenchimento do formulário que se encontra no site.

DEONTOlOgIA E ExErCíCIO PrOFISSIONAl 

PErGuNtas FrEquENtEs
disPoNívEis No sitE 
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O Conselho Deontológico e de
Disciplina, em conformidade com
a deliberação sobre a publicidade

das penas disciplinares, a qual
estabelece a possibilidade de

serem publicados os dados
relativos às condenações

proferidas no âmbito disciplinar,
no que respeita à identificação
dos médicos dentistas visados,

número de processo disciplinar,
artigos violados e sanção

aplicada, divulga o quadro
abaixo.

PUBlICAçãO DE PENAS DISCIPlINArES APlICADAS PElO CDD

quadro com coNdENaçõEs
ProFEridas No âmbito
disciPliNar

Nº processo Nome do arguido cédula Normas infringidas  (código Deontológico e estatuto) Pena aplicada
profissional

201 Delfim Oliveira 577 Dever de colaboração processual - alíneas a),b),e f) do nº 1 Advertência
do art.12º do Estatuto e arts. 1º e 2º 
nº2 do Código Deontológico

230 gustavo Acosta 7049 realização de atos gratuitos - art. 22º, nº 1 e art. 25º Multa
do Código Deontológico e alíneas c) e g) do ponto 1.3 
do art. 1º do regulamento  nº 115/2007 de 14 de junho

1/2011 Carla Barrancos 2228 realização de atos gratuitos e título de especialista Advertência
- art. 22º, nº1 do Código Deontológico; 
art. 3º do regulamento interno nº 5/2003 
e da recomendação do CDD sobre 
“Uso de Titulo de Especialista”

192 Clélia louro 4621 Prestação desadequada de atos médicos dentários Censura
- art. 8, nº 1 e nº 2 do Código Deontológico

199 Fátima rodrigues 381 Prestação desadequada de atos médicos dentários Advertência
art. 8º, nº 1 do Código Deontológico 
e art. 12º, nº1 al. b) e k) do Estatuto

228 Alexsandro Nicoluzzi 7098 realização de atos gratuitos - art. 22º, nº 1 e art. 25º Multa
do Código Deontológico e alíneas c) e g) do ponto 1.3 
do art. 1º do regulamento  nº 115/2007 de 14 de junho 
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concretamente, no caso da Colgate
estava em causa a realização da
Campanha “Mês da Saúde Oral”
destinada à realização gratuita de
rastreios de saúde oral. 
Quanto à iniciativa promovida pela
glaxosmithklyne estava em causa a
oferta de tratamentos dentários a
consumidores da pasta dentífrica da
marca “Sensodyne”.
Tais iniciativas despertaram da parte
do Conselho Deontológico e de
Disciplina inúmeras questões quanto
à sua conformidade em relação aos
princípios éticos e deontológicos da
medicina dentária. 
De resto, e de acordo com os
responsáveis da glaxosmithKlyne, a

campanha em causa foi alvo de uma
decisão de cancelamento. 
Porém, relativamente ao “Mês da
Saúde Oral” da Colgate, o Conselho
Deontológico e de Disciplina
sublinhou que o rastreio em causa,
não se limitando à deteção de
problemas do foro da saúde oral e
tendo por base interesses puramente
comerciais, podia conduzir a uma
inexatidão de opinião clínica com
consequências ao nível da procura de
tratamentos dentários
desadequados à realidade. 
Com efeito, não estava demonstrada
a relevância científica e a dimensão
do interesse social na concretização
da iniciativa em questão.

COMUNICADOS EMITIDOS

camPaNhas “sENsodyNE” 
E “mês da saúdE oral”

Por outro lado, a forma escolhida de
comparticipação aos médicos
dentistas aderentes, que levava no
fundo a uma desvalorização do ato
de medicina dentária, mereceu nota
negativa do Conselho. 
Por estes motivos, foi
desaconselhado aos médicos
dentistas a adesão a esta campanha. 
Em suma, considerou o Conselho
Deontológico e de Disciplina que as
iniciativas em questão, quer da
Colgate, quer da glaxosmithKlyne nos
moldes em que estavam
organizadas, não asseguravam o
vasto leque de direitos e deveres dos
médicos dentistas e dos doentes,
colocando assim em causa a
qualidade da medicina dentária.
Os comunicados em causa estão
disponíveis para consulta no portal
eletrónico da OMD na área destinada
às notícias da Ordem.

Em fevereiro passado, o Conselho Deontológico e de Disciplina da
Ordem dos Médicos Dentistas sentiu necessidade de divulgar, através da
enews e do portal eletrónico da Ordem, dois comunicados relacionados
com as iniciativas de cariz comercial promovidas à data pelas empresas

Colgate e Glaxosmithklyne. 

CONSIDEROU O
CONSElhO
DEONTOlógICO
E DE
DISCIPlINA
qUE AS
INICIATIVAS EM
qUESTãO,
qUER DA
COlgATE, qUER
DA glAxO-
SMIThKlyNE
NOS MOlDES
EM qUE
ESTAVAM
ORgANIzADAS,
NãO
ASSEgURAVAM
O VASTO lEqUE
DE DIREITOS E
DEVERES DOS
MÉDICOS
DENTISTAS E
DOS DOENTES

”

“
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A assembleia foi organizada pela
Associação Dentária Irlandesa, no
contexto da presidência irlandesa da
UE. Os trabalhos iniciaram-se com
um discurso de boas-vindas do
ministro dos Cuidados Primários
Irlandês, Alex White. O segundo dia
da assembleia começou com um
discurso de Jo leinen, Deputado do
Parlamento Europeu e Presidente do
Movimento Europeu Internacional.

FOrMAçÃO PrOFissiONAl
cONtÍNUA
Durante a sessão plenária, os
membros do CED adotaram
unanimemente uma resolução
sobre a formação contínua dos

escolha dos médicos dentistas,
alinhado com a política de cada
Estado-membro. Assim, o CED
recomenda alguns princípios gerais
que podem servir os médicos
dentistas europeus e os prestadores
de FPC como uma base para o seu
programa de desenvolvimento.
A resolução do CED sobre a
formação contínua dos médicos
dentistas encontra-se disponível em
www.omd.pt/europa

DiretivA De PrODUtOs De
tABAcO
Os membros do CED adotaram,
também, unanimemente uma
resolução sobre a proposta de
diretiva de produtos de tabaco que
está atualmente a ser considerada
pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho. Os médicos dentistas
europeus verificaram com agrado e
apoiam a iniciativa da Comissão
Europeia para rever a legislação da

médicos dentistas (FC). Os membros
do CED salientaram que o
compromisso com a FC é uma
obrigação de todos os médicos
dentistas europeus, que devem
atualizar os seus conhecimentos e
capacidades profissionais ao longo
de toda a sua vida profissional, de
forma a garantir a qualidade do
tratamento dos doentes.
O CED reconhece que os sistemas
de saúde que disponibilizam
serviços de saúde oral são
diferentes nos vários países da
União Europeia e, como tal, apoia a
diversidade de atividades de
educação contínua disponíveis. O
CED apoia, ainda, o princípio de livre

Representantes dos membros e das organizações observadoras do Council
Of European Dentists (CED) reuniram em Dublin, no passado mês de

maio, em assembleia-geral semestral. Portugal esteve representado pelo
Secretário-geral, Paulo Ribeiro de Melo, pelo Presidente do Conselho

Deontológico e de Disciplina, Luís Filipe Correia e pela diretora do
Departamento Jurídico da OMD, Filipa Carvalho Marques.

MÉDICOS DENTISTAS EUrOPEUS ADOTAM rESOlUçõES

Formação coNtíNua 
E dirEtiva dE Produtos 
dE tabaco 
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UE sobre o tabaco (Diretiva
2001/37/EC), já que tem por
objetivo melhorar a saúde geral e
oral dos cidadãos europeus. O CED
apoia particularmente as iniciativas
relacionadas com o tabagismo e o
apelo a uma desnormalização dos
produtos de tabaco.
Os médicos dentistas europeus
também acolheram o facto de a
Comissão, durante a elaboração da
proposta, pretender orientar-se pela
necessidade de um elevado nível de
proteção da saúde e decidir dar
enfase a disposições que possam
reduzir a prevalência da adesão ao
tabagismo, especialmente entre os
mais jovens. 
O CED apoia ainda a intenção de
incentivar a implementação integral
da Convenção Quadro sobre
Controlo do Tabaco da OMS, que é
vinculativa para a UE e todos os
Estados-membros.
A resolução do CED versando a
proposta de diretiva de produtos de
tabaco encontra-se disponível em
www.omd.pt/europa

leGislAçÃO sOBre DisPOsitivOs
MÉDicOs
Os membros do CED confirmaram a
sua posição relativa à futura
legislação sobre dispositivos
médicos que está atualmente a ser
considerada pelo Parlamento
Europeu e pelo Conselho. 
O CED é da opinião que as
obturações dentárias não devem ser
consideradas dispositivos
implantáveis, de forma a evitar que
seja exigido um cartão do implante
que iria aumentar significativamente
a burocracia e os custos do
tratamento dentário, sem
representar uma melhoria na
segurança do doente. 
Mais ainda, o CED opõe-se à
sugestão de um cartão do implante
que possa ser facilmente extraviado
ou perdido. A informação sobre o
implante deve ficar registada e
guardada no registo dentário do

regulação da UE para dispositivos
médicos. Por último, os membros do
CED opõem-se à classificação de
todos os nanomateriais como classe
de risco III. 
Esta classificação deve restringir-se
aos dispositivos médicos que
contenham ou incorporem
nanomateriais destinados a serem
intencionalmente libertados no
organismo humano.

DiA eUrOPeU DA sAÚDe OrAl
O CED escolheu o tema “Saúde Oral
e Tabaco” para o Dia Europeu da
Saúde Oral, que se assinala a 12 de
setembro 2013. A escolha do tema
foi motivada pelo facto do tabaco ser
um dos maiores desafios de saúde
pública que o mundo enfrenta e a
legislação sobre tabaco estar a ser
revista pelas instituições europeias.
Esta representa uma oportunidade
única de aumentar a
consciencialização sobre a ligação
entre tabaco e saúde oral e sobre o
importante papel que os médicos
dentistas podem desempenhar na
cessação tabágica em toda a UE.

doente. 
É também uma preocupação do
CED a ambiguidade inerente às
sugestões sobre o reprocessamento
de dispositivos de uso único e apoia
as iniciativas para obrigar os
fabricantes a apresentar aos
utilizadores informação completa e
baseada na evidência sobre a
possibilidade e os riscos de
reprocessamento. 
Os médicos dentistas europeus
apoiam a exclusão de dispositivos
feitos por medida do IUD
(identificação única de dispositivos).
O sistema IUD deve cingir-se aos
dispositivos médicos de maior risco,
de forma a evitar encargos
administrativos e financeiros
excessivos nos cuidados de saúde. 
O CED apela ainda a uma consulta
dos stakeholders antes da adoção,
implementação e delegação de atos,
e a uma participação dos mesmos
nas reuniões plenárias do grupo de
Coordenação de Dispositivos
Médicos, de forma a assegurar a
continuidade da transparência e da
abrangência do sistema de

OS MÉDICOS
DENTISTAS
EUROPEUS
VERIfICARAM
COM AgRADO E
APOIAM A
INICIATIVA DA
COMISSãO
EUROPEIA
PARA REVER A
lEgISlAçãO DA
UE SObRE O
TAbACO 

”
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representação Portuguesa na sessão plenária do CED
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A referência às doenças orais
reflete o compromisso dos governos
na Declaração Política das Nações
Unidas de 2011 sobre doenças
crónicas, ao reconhecerem que as
doenças orais partilham fatores de
risco com as quatro principais
doenças crónicas - cancro, diabetes,
doenças cardiovasculares e doenças
respiratórias - e, assim, devem
beneficiar de uma abordagem
comum.
Comentando a inclusão das
doenças orais na agenda de
combate às doenças crónicas, o
diretor-geral da OMS, Oleg Chestnov,
afirmou na Assembleia Mundial da
Saúde que "a adoção do plano de

doenças orais. Esta é uma conquista
importante para a nossa profissão e
um marco para a inclusão da saúde
oral na saúde global."
Para a FDI, "é especialmente
encorajador verificar que o rastreio
do cancro oral seja recomendado
aos Estados-membros como uma
das opções de políticas e
intervenções economicamente
eficientes a adotar para prevenir e
controlar as principais doenças
crónicas."
O plano de ação prevê "o rastreio do
cancro oral em grupos de alto risco
associada ao tratamento em tempo
útil." A FDI realça o destaque dado
no documento a este tópico: "o
rastreio só faz sentido se associado
à capacidade de diagnóstico,
encaminhamento e tratamento".
O documento oficial da OMS está
disponível para consulta em:
www.omd.pt/noticias/2013/06/
whoncdactionplan20132020.pdf

ação global move o processo da
esfera política para a esfera prática".
Com a adoção do quadro de
acompanhamento global e as nove
ambiciosas metas globais e 25
indicadores, todos os governos são,
pela primeira vez, responsabilizados
pelo progresso conseguido no
combate às doenças crónicas.
Orlando Monteiro da Silva,
bastonário da OMD e presidente da
Federação Dentária Internacional
(FDI), comentou que "o documento
da OMS, em linha com a declaração
política da ONU em 2011, reconhece
que uma resposta abrangente para
a prevenção e controlo de doenças
crónicas deve levar em conta as

O plano de ação global da Organização Mundial da Saúde (OMS), para
a prevenção e controlo de doenças crónicas 2013-2020, contém

menções específicas às doenças orais. O plano foi adotado pela OMS a
27 de maio, na 66 ª Assembleia Mundial da Saúde (Genebra, de 20 a 28

de maio de 2013).

OrgANIzAçãO MUNDIAl DA SAúDE

doENças orais No PlaNo 
dE combatE às doENças
cróNicas
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