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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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XXII Congresso da OMD

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. Mais uma vez a medicina dentária
portuguesa, com a chancela OMD, afirmará a sua qualidade
e a sua abertura ao mundo, demonstrando porque é
reconhecida como uma das mais evoluídas a nível
internacional. O ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo,
confere-nos a honra de marcar presença.

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.

Mas estas datas não se esgotam no congresso. A Expo-
-Dentária, que este ano se reforça, permitirá o contacto com
todas as novidades que a indústria nos proporciona. E, é
claro, não podemos esquecer a componente social do
congresso que é um momento de reencontro, um momento
de reavivar trocas de opiniões e de rever colegas e amigos.

Se mais não fosse necessário, deixo-vos aqui 10 razões para
estar presente no congresso da Ordem:

1. Oradores de topo: presença de 50 oradores portugueses
e 17 oradores estrangeiros.;
2. Inscrição online: preços reduzidos até 10 de novembro;
3. Cerimónia de abertura: com a presença de Nilton, que nos
trará o humor e a boa disposição a este momento solene;
4. Expo-Dentária: entrada gratuita para todos os médicos
dentistas;
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A EXPO-DENTÁRIA, QUE
ESTE ANO SE REFORÇA,

PERMITIRÁ O CONTACTO COM
TODAS AS NOVIDADES QUE

A INDÚSTRIA NOS PROPORCIONA

”

“

5. Festa oficial do Congresso: aberta a todos os médicos
dentistas, estudantes de medicina dentária e expositores, na
sexta-feira, dia 22, num espaço de excelência;
6. Temas socioprofissionais: a sala dos temas
socioprofissionais é, pela primeira vez, aberta a todos os
médicos dentistas, com entrada gratuita (condicionada à
lotação da sala);
7. Sessões mais interativas, com momentos de debate e
confronto de ideias
8. ADL - Associação Dentária Lusófona: espaço de debate da
medicina dentária dentro da comunidade de língua
portuguesa;
9. Apresentações científicas: um impressionante número de
128 apresentações científicas, com 13 comunicações orais
e 115 posters;
10. Comunicações em formato vídeo e prémios para as
melhores apresentações científicas.

Como se vê, a Ordem dos Médicos Dentistas continua, desta
forma, a muito investir na promoção da qualificação dos
médicos dentistas. A organização de um congresso que está
ao nível da excelência nacional e internacional como o nosso,
é mais do que cumprir o que estatutariamente estamos
obrigados. A OMD acredita nos médicos dentistas
portugueses e acredita que só o seu empowerment nos fará
ultrapassar, com pleno sucesso, fases menos interessantes
como a que atualmente atravessamos.

Estimados colegas, não deixem de estar presentes.

O bastonário
Orlando Monteiro da Silva
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CONSELHO DOS JOVENS
MÉDICOS DENTISTAS
EMPREGO NO TOPO
DA AGENDA
OConselho dos JovensMédicos Dentistas
(CJMD) reuniu no final de setembro, no porto
e na ordem do dia estiveram assuntos como
o emprego, a emigração e o congresso da
OMD. As iniciativas de apoio à
empregabilidade continuam a ser uma das
grandes prioridades do trabalho que o CJMD
se encontra a desenvolver. Um dos projetos
em curso, e que estará em breve disponível,
é a reformulação da bolsa de emprego do
site da Ordem dos Médicos Dentistas
(www.omd.pt/emprego), com a introdução
demelhoriasnas funcionalidadesdeprocura
e oferta de emprego.
Otemadaemigraçãodeprofissionaisesteve,
também, em destaque na reunião, dando
continuidadeaotrabalhorealizadopelogrupo
de trabalho de apoio à mobilidade que tem
reunido informaçãoadicionalsobrerequisitos
para exercício da medicina dentária nos
diferentes países da União Europeia. Este
ano, o CJMD estará novamente presente no
congresso da OMD, com uma conferência
integrada nos temas socioprofissionais e
dirigidaaosmédicosdentistasmais jovens.A
reunião contou, por isso, com a participação
do presidente da Comissão Organizadora do
XXII Congresso, Jaime Alberich Mota, que
contribuiu, em muito, para uma “útil troca de
ideias entre médicos dentistas de diferentes
gerações”, referiu Humberto Santos Silva,
coordenador do CJMD e membro do
Conselho Diretivo da OMD.

NOMEAÇÃO
CONSELHO REGIONAL
DOS ASSUNTOS SOCIAIS
Omédico dentista Gil Fernandes Alves foi nomeado
representante da OMD no Conselho Regional dos
Assuntos Sociais (CRAS), nos termos da alínea m) do
n.01 do artigo 3.°da Portaria n.o 40/2013, de 19 de
junho, do Secretário Regional dos Assuntos Sociais.
O Conselho Regional dos Assuntos Sociais é o órgão
de consulta do Secretário Regional dos Assuntos
Sociais, no âmbito da definição, da implementação e
do acompanhamento das políticas de saúde,
segurança social, família, proteção civil, habitação,
emprego, comunicação social, atividades
económicas e defesa do consumidor.
Compete ao CRAS, entre outras funções, emitir
pareceres, efetuar recomendações e elaborar
propostas sobre matérias de saúde e de assuntos
sociais; colaborar na definição dos princípios
orientadores das políticas de saúde e de assuntos
sociais; acompanhar a evolução dos sistemas de
saúde e de segurança social; estudar e propor
medidas concretas visando a melhoria dos níveis de
saúde da Região e da qualidade dos cuidados a
prestar.
Gil Fernandes Alves é o representante da Região
Autónoma da Madeira no Conselho Diretivo da OMD.

O TEMA DA
EMIGRAÇÃO DE
PROFISSIONAIS
ESTEVE,
TAMBÉM, EM
DESTAQUE NA
REUNIÃO,
DANDO
CONTINUIDADE
AO TRABALHO
REALIZADO
PELO GRUPO
DE TRABALHO

”

“

ag
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a

COMPETE AO
CRAS, ENTRE

OUTRAS
FUNÇÕES,

EMITIR
PARECERES,

EFETUAR
RECOMEN-
DAÇÕES E
ELABORAR
PROPOSTAS

SOBRE
MATÉRIAS DE
SAÚDE E DE
ASSUNTOS
SOCIAIS

”

“

aconteceu...
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ALÉM DA
PROMOÇÃO DA
SAÚDE ORAL,
O LIVRO
PRETENDE
SER UM MEIO
FACILITADOR
PARA A
PRIMEIRA
CONSULTA
NO MÉDICO
DENTISTA,
E APRESENTA
TAMBÉM
ALGUNS JOGOS
DIDÁTICOS
PARA ENTRETER
AS CRIANÇAS

”

“

MÉDICA DENTISTA PUBLICA LIVRO DIGITAL
“A CADEIRA DOS SONHOS
É O MEU PRESENTE
PARA TODAS AS CRIANÇAS”
«A Cadeira dos Sonhos» é o nome do livro digital da autoria da médica
dentista Sónia Araújo Santos, redigido em parceira com a escritora Maria
Isabel Loureiro, que visa promover de forma didática, divertida e com
uma linguagem bastante acessível, a saúde oral entre os mais novos.
A obra mistura a fantasia com a realidade quando a própria autora
assume a personagem de médica dentista, entrando assim no
imaginário das crianças e desmistificando alguns medos bem comuns.
Além da promoção da saúde oral, o livro pretende ser um meio facilitador
para a primeira consulta no médico dentista, e apresenta também
alguns jogos didáticos para entreter as crianças.
Para além da história que pode ser lida e trabalhada nas bibliotecas e
sala de aulas, «A cadeira dos sonhos» tem conselhos para os mais
pequenos e termina com um capítulo inteiramente dedicado aos pais
e/ou educadores para esclarecimento de dúvidas.
O livro, lançado no Dia Europeu da Saúde Oral, a 13 de setembro, está
apenas disponível em versão online, no site da Saúde Oral Bibliotecas
Escolares – SOBE (www.sobe.pt), uma iniciativa da Direção-Geral de
Saúde, do Plano Nacional de Leitura e da Rede de Bibliotecas Escolares.

“Na minha prática clínica vocacionada
para as crianças sempre gostei de
fazer uma abordagem diferente, mais
«fantasiada», para conquistar os
meus pacientes de palmo e meio.
Não é fácil para uma criança
sentar-se numa cadeira “monstruosa”
e abrir a boca… Foi a lidar com os
receios das crianças todos os dias
que fui crescendo como profissional.
Em conversa com a escritora Maria
Isabel Loureiro sobre este tema
nasceu a ideia de fazer uma obra que,
de forma didática, ajudasse as
crianças a ultrapassar esses medos.
Assim nasce «A cadeira dos Sonhos».
O livro pretende fazer a ponte entre o
mundo mágico das crianças e o
ambiente existente no gabinete
dentário que pode ser assustador
para elas. Por isso a cadeira dos
sonhos: para que as crianças não
deixem de sonhar e para os adultos
(porque não?) sonharem um
bocadinho mais... Apercebi-me neste
processo que só um médico dentista
poderia fazer a osmose entre os
instrumentos e materiais do gabinete
e adaptá-los a um conto, porque os
conhece como ninguém! Entusiasmei-
me e envolvi-me de tal forma, na
pesquisa e na adaptação que acabei
por fazer eu própria as ilustrações do
livro. Este é o meu presente para
todas as crianças e espero que possa
ser uma ferramenta útil para todos os
médicos dentistas, e também para os
educadores, na sua missão de
promoção da saúde oral”.

Médica dentista Sónia Araújo Santos,
representante da Região Sul
no Conselho Diretivo da OMD
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A Ordem dos Médicos Dentistas
conta atualmente com 7.779 asso-
ciados e os números da OMD 2013
mostram que houve um crescimento
anual de 452 profissionais.
Trata-se de um estudo de grande
relevância para os futuros
profissionais, sobretudo recém-
graduados, já que poderá ser um meio
auxiliar para o conhecimento da
realidade socioeconómica do exercício
da profissão em Portugal.
Nos últimos 10 anos, o número de
associados da OMD tem crescido à
taxa anual de 6.88% e as projeções
indicam que este número vai
continuar a aumentar até 2017, esti-
mando-se que, daqui a quatro anos,
existam 10.410 médicos dentistas a

exercer em Portugal.
A razão população/médicos dentistas
em Portugal é de um médico dentista
por cada 1.155 habitantes, enquanto
o rácio da Organização Mundial de
Saúde para a região da Europa
Ocidental é de um dentista por 2.000
habitantes.
Na emigração, há mais de 900
médicos dentistas a exercer no
estrangeiro; o subemprego e o
desemprego que já afeta 4,5% dos
inscritos na OMD tornam urgente a
necessidade de uma adequada
planificação da formação de recursos
humanos nesta área da medicina. Os
números agora disponíveis para con-
sulta revelam que a atual conjuntura
socioeconómica estáa terum impacto
na medicina dentária nunca antes
sentido pela profissão em Portugal.
As dificuldades sentidas pelos
médicos dentistas expressam aquilo
que pode ser um retrocesso grave no
acesso à medicina dentária, com

de
st
aq
u
e

om
d

consequências futurasnasaúdeorale
na saúde geral das populações.
Portugal tem hoje ao nível da medicina
dentária do melhor que se faz em todo
o mundo; é imprescindível que o
conhecimento e a capacidade técnica
não se percam e continuem a evoluir
para patamares ainda mais supe-
riores.
É por isso urgente assegurar meca-
nismos adicionais que permitam
garantir um direito humano funda-
mental, o de acesso da população a
cuidados de medicina dentária.
Esta publicação foi enviada para mais
de 300 entidades nacionais, entre os
quais universidades, faculdades de
medicina dentária, fundações,
ministérios, direções-gerais, partidos
políticos, comissões parlamentares e
agrupamentos de centros de saúde.
Poderá descarregar Os Números da
Ordem 2013 em www.omd/numeros
e consultar as edições dos anos
anteriores.

ESTATÍSTICAS 2013
OSNÚMEROSDAORDEM

A edição eletrónica de “Os números da Ordem”
está já disponível para consulta no site da OMD e tem

por objetivo dar a conhecer aos associados e
stakeholders da medicina dentária os dados estatísticos

referentes à profissão no nosso País.
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6.590,00 
COM ROTATÓRIO

8.090,00 
COM 
ROTATÓRIO

Motor aspiração S1-101 Compressor WOSON WOP35
com secador

Motor aspiração S1-101

ou
OFERTA

2.490,00 €

Autoclave TANZO E18, 
Classe B

Descrição:
- Impressora incorporada;
- Porta USB incorporada

250,00 €

oferta

Cuba Ultrassons
DB4820, 2,5 Lts. 

Destiladora de água
DRINK 100

Avaliada em:
ou

Sensor de radiologia intra-oral WYS

2.890,00 € oferta
290,00 €
Avaliada em:

fotopolimerizador
LED e

SYNERGY  D6®

KIT INTRO

Recarga
65,50

29,90

49,90

AFFINIS

36,90

AFFINIS System 50

HERCULITE 
XRV ULTRA

56,90

HERCULITE 
XRV 28,90

Pinos de TitânIo 
para Dentina

10,50

Bossklein V WIPES
Toalhetes para 
desinfeção

1,79

desinfeção

29,90

JUMBO: 1 x seringa 50 ml; 2 x seringas vazia 5ml;
5 x acopladores; 50 x Pontas aplicadoras

ACTINO GEL
Caixa plástico rígido em forma 
de dente

4,50

An AG &er G15,75

Caixa com
 6 unids.

Limas protaper
mecanizadas

4,95

AGULHAS DENTAIS 
SHINJECT

NA COMPRA DE 5

OFERTA DE 16,50

Protetores 
descartáveis 
de sensor digital

SCHD23-F

349,00 €

Contra-ângulo 1:1 
(Spray interno, gerador de Luz LED(Spray interno, gerador de Luz LED

PARA QUALQUER 

Matriz metálica

SCHF25-SP4 399,00 €

Turbina para Cirurgia 
(cabeça em contra-ângulo) 45° - 
3 sprays, rolamentos de cerâmica, 
gerador de luz LEDgerador de luz LED

SCHF22-SP4 299,00 €

Turbina para Cirurgia
3 sprays, rolamentos de cerâmica, 
gerador de luz LED

SCHF22-SP4 299,00 €

Turbina para Cirurgia
gerador de luz LED LUZ LED 

EQUIPAMENTO

ravagnanidental-portugal.com

22 977 30 40
comercial@ravagnanidental-portugal.com

VISITE-NOS NA:
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A OMD considerou lamentável que
uma entidade reguladora pusesse
em causa, de uma forma tão leviana,
a reputação dos médicos dentistas.
Existem em Portugal cerca de 5 mil
clínicas e consultórios de medicina
dentária devidamente licenciados,
com parâmetros que cumprem os
mais exigentes requisitos a nível

mundial, definidos pelo Ministério da
Saúde e pela própria ERS através de
diploma legal. A medicina dentária é
uma das poucas áreas médicas que
cumpre este tipo de exigência.
A rede de clínicas e consultórios de
medicina dentária é anualmente
sujeita a centenas de vistorias
efetuadas pelos delegados de

saúde, pelo IGAS e pela própria ERS.
Foi exigido, pois, que a ERS viesse a
público atestar da segurança deste
licenciamento para o público em
geral e os doentes em particular.
Por variadas vezes, a OMD alertou a
ERS para os riscos que este estudo
acalentava, havendo a possibilidade
de ser visto pela comunicação social,
em particular, e pela opinião pública,
em geral, como um avaliador da
qualidade dos consultórios de
medicina dentária quando, na
realidade, não avaliou nenhum
parâmetro de qualidade clínica.
A ERS omitiu que não está a avaliar
a segurança dos consultórios de

Na sequência das notícias que foram publicadas no final do mês de
agosto sobre o estudo Sinas Saúde Oral, levado a cabo pela Entidade

Reguladora da Saúde (ERS), a OMD manifestou à ERS, o seu total repúdio
pela forma como as conclusões do estudo foram divulgadas junto da

opinião pública e exigiu que os seus responsáveis fizessem um
esclarecimento público sobre o que verdadeiramente estava em causa.

OMD ENVIA PARTICIPAÇÃO AO PROVEDOR DE JUSTIÇA

ESTUDOSINASSAÚDEORAL
SEMUMÚNICO INDICADOR
DEQUALIDADECLÍNICA
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DESTAQUES NA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ordem dos Médicos Dentistas critica avaliação da ERS In Diário dos Açores, 01-09-2013
Dentistas In i, 31-08-2013
Médicos dentistas ponderam processar a ERS In Público, 31-08-2013
Dentistas querem processar Entidade Reguladora da Saúde In Renascença, 30-08-2013
Dentistas querem levar Reguladora da Saúde a tribunal In Jornal de Notícias, 31-08-2013
Dentistas ponderam processar Entidade Reguladora da Saúde In Diário de Notícias, 31-08-2013
Ordem dos Médicos Dentistas admite processar a ERS In TVI 24 – Notícias, 30-08-2013
Ordem dos Médicos Dentistas critica avaliação da ERS In Diário dos Açores, 01-09-2013
Ordem dos Médicos Dentistas admite avançar para os tribunais contra a ERS In Renascença, 30-08-2013
Ordem dos Médicos dentistas critica avaliação da ERS In público.pt, 30-08-2013
Dentistas pensam processar Entidade Reguladora da Saúde In dn.pt, 30-08-2013
Dentistas ponderam processar ERS por causa de estudo In jn.pt, 30-08-2013
Dentistas ponderam processar Entidade Reguladora da Saúde... In sol.pt, 30-08-2013
Estudo: Dentistas ponderam processar Entidade Reguladora da Saúde notíciasaominuto.com, 30-08-2013
Ordem dos Médicos Dentistas critica avaliação da ERS público.pt, 30-08-2013
Ordem dos Médicos Dentistas pondera acionar mecanismos legais... rcmpharma.com, 30-08-2013

medicina dentária, já totalmente
asseguradas pelo cumprimento das
regras de licenciamento.
Por motivos difíceis de perceber, a
ERS preferiu não tornar explícito que
não estava a avaliar resultados de

excelência clínica, lançando com
esta atitude inexplicável suspeitas
totalmente infundadas sobre a
medicina dentária e os seus
profissionais. Uma atitude
completamente inaceitável, ainda

mais, tratando-se de uma entidade
reguladora de natureza pública. A
OMD alertou para esta situação o
Ministério da Saúde e a Comissão
Parlamentar de Saúde que tutelam
a ERS.
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Pelo terceiro mandato consecutivo,
Luís Jardim assume a presidência da
direção do Colégio, após ter sido
eleito, a 27 de abril de 2013. Integram
ainda a equipa agora empossada, os
secretários Jorge Dias Lopes,
Armandino Alves, Nuno
Montezuma de Carvalho e Francisco
Fernandes do Vale.
“Em jeito de retrospetiva, não será
exagero afirmar-se que o triénio 2007-
2010 correspondeu a um período
sem paralelo de progresso, durante o
qual foi finalmente possível
“desbloquear” vários importantes
dossiers que se encontravam
pendentes. Em muito contribuiu o
facto de a atual direção refletir as
principais sensibilidades e pontos de
vista do Colégio e um saudável e
cordial clima de relacionamento, com
a generalidade dos membros unidos
por objetivos comuns”. Luís Jardim
discursava assim na cerimónia de

posse, que contou com a presença do
bastonário da OMD, Orlando Monteiro
da Silva, do secretário-geral, Paulo
Ribeiro de Melo, do presidente do
Conselho Deontológico e de
Disciplina, Luís Filipe Correia e de
diversos colegas.
O presidente do Colégio não deixou de
expressar o seu “reconhecido
agradecimento por tudo aquilo, que
em conjunto, o Colégio conseguiu
realizar” e destacou os dez objetivos
e metas para o Colégio da Especia-
lidade de Ortodontia para o triénio
2013-2016:

1. Uma direção e um Colégio
fortalecidos, representando a união
de todos os Especialistas, contando
com as ideias e com a participação de
todos os membros do Colégio.
2. Defesa intransigente da qualidade
do ensino pós-graduado e do exercício
profissional da Ortodontia.
3. Dinamização dos grupos regionais
de trabalho através do reforço da
participação dos colegas especialistas
mais jovens nas atividades do Colégio.
4. Apoio de iniciativas tendentes a

promover a divulgação da especia-
lidade, dirigidas aos médicos
dentistas e à população geral.
5. Possibilidade de divulgação ao
público de listagens de especialistas
em ortodontia, utilizando o motor de
busca do site da OMD.
6. Continuação do compromisso de
realização de pelo menos duas
reuniões plenárias anuais.
7. Publicação de um boletim
informativo anual do Colégio de
Ortodontia.
8. Realização de uma reunião anual
de coordenadores dos cursos de pós-
graduação em ortodontia.
9. Constituição de um grupo de
ligação aos colegas mais jovens,
destinado a informar e apoiar os
colegas recentemente pós-gradua-
dos, alunos dos cursos de
pós-graduação e alunos de medicina
dentária que se pretendam
especializar na área da ortodontia.
10. Manutenção do compromisso de
organização de um jantar anual de
confraternização do Colégio.
Atualmente, o Colégio de Ortodontia
conta com 57 membros.

TOMADA DE POSSE
DIREÇÃODOCOLÉGIO
DEORTODONTIA 2013-2016

Realizou-se no passado dia 13 de setembro,
nas instalações da delegação da OMD em Lisboa,

a tomada de posse da direção do Colégio da
Especialidade de Ortodontia para o triénio 2013-2016.

Da esquerda para a direita: Armandino Alves, Francisco Fernandes do Vale, LuÌs Jardim, Orlando Monteiro da Silva, LuÌs Filipe Correia e Nuno Montezuma de Carvalho.
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A diretiva europeia relativa ao
Reconhecimento das Qualificações
Profissionais, cuja primeira versão
aprovada e publicada data de 7 de
setembro de 2005, para além de
especificar as características da
formação de base do médico dentista
e as competências obrigatoriamente
adquiridas como condição do seu
exercício, contempla ainda a
possibilidade da criação de
especialidades da medicina dentária,
os critérios mínimos igualmente
harmonizados para a formação de
especialista, bem como o reconhe-

cimento dos títulos a nível europeu,
sempre que aplicável.
Aliás, nesse documento são várias as
especialidades identificadas em dife-
rentes Estados- membro, registando
Portugal atualmente o reconhe-
cimento automático europeu das es-
pecialidades de ortodontia e de cirur-
gia oral. O detentor de um título de
especialista num país da comunidade
europeia pode ver reconhecido o seu
título noutro Estado-membro da União
Europeia, desde que a respetiva es-
pecialidade seja igualmente reconhe-
cida no Estado de destino.

É importante destacar a matriz da
União, no sentido de que esta apenas
permite o estabelecimento de novas
especialidades de raiz num
determinado Estado-membro e para
efeitos de um seu reconhecimento
automático pelos restantes Estados,
quando mais de dois quintos dos
Estados-membro as reconheçam.
Quantitativos de adesão que têm
evoluído através do desenvolvimento
e revisão da própria Diretiva
36/2005/CE.
Em Portugal, a criação de uma
especialidade, de um correspon-
dentecolégioeaatribuiçãodo título
de especialista são da respon-
sabilidadeecompetênciaexclusivas
da Ordem dos Médicos Dentistas,
comoautoridade reguladoranopaís.

A evolução da medicina dentária no mundo e particularmente na Europa
tem motivado a regulamentação da profissão, não apenas pelo forte cariz
liberal que lhe está associado, como também pela importância social que

a mesma tem para as populações em geral, sendo disso um seu reflexo.

CONSELHO DIRETIVO
PROCESSODECRIAÇÃO
DASESPECIALIDADES

...
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Este é, portanto, um momento de
destaque no desenvolvimento da
profissão, já que o processo de
criação de especialidades conheceu
a sua reativação por parte da OMD,
com o relançamento e retoma da
especialidade de cirurgia oral e a
criação das novas especialidades de
periodontologia e odontopediatria,
numa primeira fase de evolução.
Tal implica seguir um escrupuloso
procedimento que resulta na
publicação em Diário da República da
regulamentação adequada a permitir
o acesso aos títulos de especialista.
Neste sentido, os regulamentos
nº84/2012 de 29 de fevereiro e
nº89/2012 de 1 de março
encontraram-se em consulta pública
dirigida à classe, momento que
antecedeu a respetiva apreciação e
aprovação pelo Conselho Diretivo da
OMD dos diplomas em estudo.
Estamos por essa razão, num
momento de particular importância
da evolução regulamentar, que dará
lugar ao processo de criação dos
respetivos Colégios de Especialidade.
Em fase mais recente, foram também
colocados em consulta pública e
posteriormente publicados em Diário
da Republica os regulamentos de
mais quatro especialidades que, já
então, o anterior Conselho Diretivo da
OMD entendeu implementar. Trata-se
do regulamento n.º 220/2013 de
acesso às especialidades de
endodontia e prostodontia, e o
regulamento n.º 221/2013 de acesso
às especialidades de saúde pública
oral e medicina dentária hospitalar.
Todo o processo de implementação
de cada um destes saberes,
enquanto especialidade, exige um
esforço reforçado de tempo, meios,
rigor e objetividade. Razões que
motivam a cadência temporal
necessária e adequada à dedicação
a cada etapa e a cada especialidade.
Em termos de planeamento a médio
longo prazo, destacou-se de imediato
a oportunidade e pertinência da

conceção e criação destas quatro
especialidades referidas.
A constatação de uma alteração à lei
fundamental pela qual se rege o
funcionamento da OMD, com a
publicação da nova Lei-quadro que
determina a organização e o
funcionamento de todas as restantes
ordens profissionais, em determinada
fase da aprovação desta, hasteou
justamente a questão da atual
autonomia das ordens na criação de
novas especialidades.
Sendo hoje conhecida a versão final
da Lei-quadro, publicada a 10 de
janeiro de 2013, esta manteve a
mesma prerrogativa de criação
exclusiva de especialidades pelas
respetivas ordens, sujeitando, porém,
a regulamentação desta natureza ao
ato de homologação pela tutela
ministerial.
Imbuídos, portanto, de semelhante
orientação que tem norteado a
decisão de implementação de novas
especialidades em restantes países
da União Europeia e ancorados na
experiência de cada um dos setores
do saber, a decisão foi no sentido de
agir e aprovar os novos títulos e as
correspondentes novas especia-
lidades, com prioridade concedida às
especialidades com maior
representatividade. Esse terá sido um
dos motivos principais da escolha das
especialidades de endodontia, de
prostodontia e de saúde pública oral.
Já a criação da especialidade de
medicina dentária hospitalar teve a
sua génese decorrente da realidade
nacional e que motivou a decisão do
Conselho Diretivo.
É um facto que não existe, histórica e
atualmente, uma carreira pública de
medicina dentária. Ainda assim,
alguns médicos dentistas encontram-
se hoje integrados em serviços de
estomatologia (e/ou medicina
dentária) de hospitais e é um facto
notório que o número de estomato-
logistas tem vindo a decrescer. Logo,
quer pelo caminho de uma adequada
moldura do enquadramento funcional

dos médicos dentistas em serviços
públicos, quer pelo caminho da
cooperação público-privada
intersetorial, o universo deste saber
deve ser corretamente reivindicado
para a profissão e para os médicos
dentistas, justificando-se uma
vertente vocacional que é típica das
especialidades.
O propósito está, sobretudo,
relacionado com a necessidade de
envolvimento do médico dentista com
o ambiente hospitalar e o
relacionamento entre as diferentes
valências hospitalares, de modo a
sedimentar a sua ação a este nível. O
objetivo final desenha-se na visão
futura desta especialidade vir a ter
uma estrutura idêntica, na sua base
de formação, relativamente às outras
especialidades médicas.
Encontramo-nos atualmente, após a
fase de audição pública de todos os
médicos dentistas, no momento de
análise e integração dos contributos
recebidos sobre a proposta de
regulamento aplicável ao processo de
candidatura, no sentido de criar a
sequência adequada e necessária
dos passos a dar no acesso à
titulação dos especialistas em cirurgia
oral, em periodontologia e em
odontopediatria.
É um importante processo o que está
em curso, especial e transitório, com o
propósito de criar as primeiras
massas críticas de cada nova
especialidade, os conjuntos primeiros
de novos especialistas, numa lógica
de inclusão e não de exclusão, de
abrangência e de evolução.
Trabalhamos no sentido de habilitar
os médicos dentistas à escolha
democrática dos primeiros colégios
em cada setor, de acordo com as
regras que serão legitimadas a partir
de uma primeira base comum e
paritária de colegas, os quais, em
breve poderão conferir a
autodinâmica a cada uma das
estruturas colegiais especialistas, cuja
primeira pedra é agora lançada pelo
Conselho Diretivo da OMD.

...

É UM
IMPORTANTE
PROCESSO O
QUE ESTÁ EM
CURSO,
ESPECIAL E
TRANSITÓRIO,
COM O
PROPÓSITO
DE CRIAR AS
PRIMEIRAS
MASSAS
CRÍTICAS DE
CADA NOVA
ESPECIALIDADE,
OS CONJUNTOS
PRIMEIROS
DE NOVOS
ESPECIALISTAS,
NUMA LÓGICA
DE INCLUSÃO
E NÃO DE
EXCLUSÃO, DE
ABRANGÊNCIA
E DE EVOLUÇÃO

”

“
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Na sequência das alterações introduzidas no espaço “Formação & Ciência”
apresentamos nesta edição três trabalhos: um artigo de revisão e os premiados do XXI
Congresso da OMD 2012 com a melhor comunicação oral de revisão e melhor poster
de revisão.
No trabalho “Conceitos atuais em cancro oral e lesões brancas potencialmente
malignas” é apresentado o estado da arte de um cancro que regista um número anual
de 500 mil novos casos. Acresce a este número a baixa taxa de sobrevivência, onde o
tabaco e o álcool desempenham um papel fundamental como fatores de risco. É, sem
dúvida, um tema de grande importância e constante atualidade, que deve merecer de
todos especial atenção, não só apontando às possibilidades e opções de tratamento,
mas fundamentalmente dirigido à prevenção e diagnóstico precoce. E é aqui que nós,

médicos dentistas mais podemos ajudar, na detenção
precoce de lesõesmalignas e potencialmentemalignas,
bem como na identificação e redução dos fatores de
risco com ele relacionados.
Aliás, a introdução, prometida para breve, da vertente
“cancro oral” no âmbito do Programa Nacional de
Saúde Oral vai exatamente neste sentido.
No trabalho premiado como melhor comunicação oral
de revisão, intitulado “Guias radiológicas e cirúrgicas
em desdentados totais”, são apresentadas três formas
diferentes de confeção de guias radiológicas e
cirúrgicas para desdentados totais. São explicados os
procedimentos clínicos e discutidas as vantagens e
desvantagens de cada uma delas, reiterando a
importância de um correto planeamento para alcançar

um bom resultado final, desejado por todos.
Por fim, é apresentada a influência da rugosidade implantar no desenvolvimento de
lesões peri-implantares. Neste trabalho é feita uma revisão de literatura, onde são
debatidos as possíveis implicações que as novas superfícies implantares podem ter
no desenvolvimento de uma patologia que infelizmente tem vindo a aumentar
exponencialmente, as lesões peri-implantares. Na verdade, o aumento da rugosidade
das superfícies implantares permitiu aumentar as taxas de sobrevivência dos
implantes, bem como generalizar as suas indicações. No entanto, essa maior
rugosidade pode também ela estar relacionada e diretamente implicada no aumento
das lesões peri-implantares. Nesse sentido, o trabalho apresentado debate este
assunto extremamente importante para um futuro próximo.

Editorial

Na sequência das
alterações introduzidas

no espaço
“Formação & Ciência”
apresentamos nesta
edição três trabalhos:
um artigo de revisão e
os premiados do XXI
Congresso da OMD
2012 com a melhor
comunicação oral
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poster de revisão
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INTRODUÇÃO
O cancro da cabeça e pescoço é o sexto mais comum nomundo inteiro ocorrendo anualmente cerca de
643 000 novos casos e nos quais se incluem os cancros da cavidade oral, da laringe e da faringe
(Globocan OMS, 2002). No que diz respeito apenas ao cancro da cavidade oral este corresponde na sua
maioria a carcinomas espinocelulares sendo que o número anual global de novos casos é de
aproximadamente 500 000 (Parkin et al, 2002).
O factor etiológico mais estudado e demonstrado para o cancro oral é a utilização de tabaco (Mignona
MD et al, 2004) sendo que o seu consumo simultâneo com álcool de forma imoderada aumenta
exponencialmente o risco. (Morse DE et al, 1996). Outros factores de risco conhecidos são o baixo
consumo de frutas e vegetais (Pavia M et al, 2006; Freedman ND et al, 2008) e a infecção por vírus do
papiloma humano, este último mais associado aos cancros da base da língua, orofaringe e amígdalas
(Heck JE et al, 2010).
O cancro oral tem uma das piores taxas de sobrevivência (Warnakulasuriya S,2009) sendo que esta
ronda os 60% a 5 anos (Silverman S et al, 2010) variando entre 81% em doentes com doença localizada,
42% em doentes com doença regional e 17% em doentes com metástases à distância à data do
diagnóstico (Gloeckler Ries LA, 1997). Infelizmente cerca de metade dos cancros da cavidade oral são
diagnosticados em estadios avançados (T3 e T4) apresentando taxas de sobrevivência que oscilam
entre os 20 e os 50% dependendo da localização primária do tumor (Kujan O et al, 2005). Assume-se
hoje em dia que se estes cancros fossem diagnosticados em estadios precoces as taxas de
sobrevivência poderiam ultrapassar os 80% (Sol Silverman Jr et al, 2010).
Virtualmente todos os carcinomas espinocelulares da cavidade oral são precedidos de alterações visíveis
na mucosa oral. Estas alterações são na sua maioria leucoplasias e eritroleucoplasias e menos
frequentemente eritroplasias (Mashberg A, 2000; Mignona MD et al, 2001). Com base neste facto os
médicos dentistas desempenham um papel essencial na detecção precoce de lesões malignas e
potencialmente malignas contribuindo assim para a diminuição da incidência desta doença e para a
identificação e educação de doentes de risco (Huber MA et al, 2004; Ram S and Siar CH, 2005).

LEUCOPLASIA
Leucoplasia define-se como umamancha ou placa branca presente na cavidade oral, não destacável, cujo
comportamento é questionável e que não pode ser caracterizada clinica e histologicamente como outra
qualquer entidade e não tendo etiologia definida com excepção da associação com o consumo de tabaco
(Brouns E et al, 2013).

ARtigO dE REvisÃO

CONCEitOs AtuAis EM CANCRO ORAl
E lEsõEs bRANCAs pOtENCiAlMENtE
MAligNAs
PEDRO FERREIRA TRANCOSO1, ANTÓNIO MANO AZUL2
Médico dentista; Médico Estomatologista

1Mestre em Medicina Oral pelo Eastman Dental Institute da Universidade de Londres Docente da disciplina de Medicina Oral na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade
Fernando Pessoa; 2 Professor Associado de Medicina e Cirurgia Oral do Instituto Europeu de Oncologia

Correspondência: Clínica Integrada de Medicina Oral, Rua da Beneficência 227 A 1600-019 Lisboa
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As leucoplasias dividem-se em homogéneas quando são brancas na sua totalidade e em não-
homogéneas quando são observáveis zonas vermelhas associadas, sendo que estas últimas são
designadas por eritroleucoplasias (Neville B e Day T, 2002; Waal I, 2009; Arnaoutakis D et al, 2013).
Estudos recentes apontampara que o tamanho da lesão poderá ser o factormais importante a influenciar
o risco de transformação maligna destas lesões, sendo que lesões com tamanho superior a 4 cm
apresentarammaior risco. Outros parâmetros analisados, nomeadamente presença e grau de displasia
e localização anatómica da lesão, não demonstraram relevância estatística (Brouns E et al, 2013). O
risco de transformaçãomaligna das leucoplasias ainda não é previsível no entanto é actualmente aceite
que este aumente nas leucoplasias não-homogeneas, nas leucoplasias que surgem em indivíduos não
fumadores, nasmulheres, nas leucoplasias com longo tempo de evolução, quando se localizam na língua
ou no pavimento da boca e em indivíduos com história prévia de cancro da cavidade oral (Neville B e Day
T, 2002; Jemal A et al, 2009; LeHew CW et al, 2009; Silverman S. et al, 2010; Arnaoutakis D et al, 2013).
O diagnóstico das leucoplasias é obtido através de biopsia e respectivo exame anatomopatológico no
entanto a selecção do local da biopsia em lesões demaiores dimensões e para as quais está indicada a
biopsia incisional, depende da experiencia do clinico. Sendo assim ao não ser seleccionado o local
adequado para a biopsia estará a ser comprometido o exame anatomopatológico. Mesmo em centros
especializados admite-se que a biopsia incisional apenas origine resultados fidedignos em cerca de 40%
dos casos quando comparada com os resultados anatomopatológicos obtidos após a excisão total das
lesões (Holmstrup P et al, 2007).

Mesmo com a excisão total das leucoplasias a recidiva não é rara e é aparentemente independente do
grau de displasia das lesões. A recidiva é mais provável quando as margens cirúrgicas apresentam
alterações celulares pelo que se pressupõe que a redução das recidivas nas leucoplasias está
dependente da remoção das lesões com margem de segurança de modo a que não se observem
quaisquer alterações histológicas em todo o tecido circundante à lesão (Kuribayashi Y et al, 2012).
Apesar dos avanços na biologia molecular das lesões brancas da cavidade oral não existe um único
marcador que afira o potencial de transformação maligna de uma dada lesão, pelo que se recomenda
que as lesões brancas potencialmente malignas, independentemente da presença ou não de displasia
epitelial, sejam alvo de excisão cirúrgica radical (Waal I, 2010).

Figura 1:
Leucoplasia do bordo da língua
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LEUCOPLASIA PROLIFERATIVA VERRUCOSA
O termo leucoplasia proliferativa verrucosa (LPV) foi descrito pela primeira vez em 1985 num grupo de
30 doentes com uma forma particularmente agressiva de leucoplasia que se caracterizava por ser
localizada ou multifocal, com tendência para o desenvolvimento de lesões exofíticas do tipo verrucoso e
para a transformação maligna (Hansen LS et al, 1985).
A definição original incluía para além das características anteriores o facto de poderem coexistir zonas
de eritema ou erosão severa.
Um subtipo específico de LPV foi descrito mais tarde como ocorrendo na gengiva e foi designado por
leucoplasia proliferativa verrucosa da gengiva (LPVG) (Palefsky JM et al, 1995; Fettig A et al, 2000).
A OrganizaçãoMundial de Saúde (OMS) reconheceu oficialmente a LPV em 2005 tendo-a descrito como
uma entidade rara e com risco elevado de transformação maligna não tendo uma única característica
patognomónica definida e cujo diagnóstico resultaria da combinação de um conjunto de características
histológicas, clinicas e de comportamento. Afecta predominantemente mulheres (ratio 4:1) sendo que a
idade média de diagnóstico é de 62 anos (Barnes L et al, 2005). Recentemente a LPV foi definida como
uma forma persistente de leucoplasia, que na sua maioria progride de lesões planas para lesões com
graus aumentados de espessura, fissuras e proliferação verrucosa até ao eventual desenvolvimento de
carcinoma espinocelular (Napier SS & Speight PM, 2008). O aspecto multifocal e exofitico pode não ser
evidente em estadios precoces pelo que o diagnóstico é por vezes efectuado retrospectivamente
(Gopalakrishnan R et al, 1997; Zakrzewska JM et al, 1996; Barnes L et al, 2005).

De facto este risco de transformaçãomaligna excede o risco observado nas leucoplasias clássicas sendo
mesmo reportado que o mesmo pode chegar aos 80% (Roda R et al, 2010)
As lesões de LPV não são tão comuns em locais tradicionalmente de alto risco para o carcinoma
espinocelular tal como o pavimento da boca. São mesmo mais comuns no palato, gengiva e mucosa
alveolar, locais estes que são menos comuns para o desenvolvimento de leucoplasia oral sendo
considerados locais com risco baixo para a ocorrência de lesões malignas (Chi AC et al, 2007; Natarajan
E & Woo SB, 2008; Mignogna MD et al, 2011).

Pelo que já foi dito percebe-se que o diagnóstico da LPV se baseia num conjunto de características clinicas
específicas que recentemente foram descritas por Bagan e colaboradores (Bagan et al, 2010):

Figura 2:
Leucoplasia proliferativa verrucosa
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I) Presença simultânea de várias leucoplasias
II) Distribuição das lesões brancas por vários locais da cavidade oral, com a ocupação progressiva de
áreas extensas de mucosa
III) Avaliação clínica durante pelo menos 2 anos ou a confirmação da progressão para carcinoma
espinocelular em casos com tempos de seguimento mais curtos
IV) Confirmação histológica de hiperqueratose associada ou não a displasia epitelial
De modo a sistematizar o diagnóstico da LPV foram propostos os critérios de diagnóstico que se
encontram sumarizados na Tabela 1 (Cerero-Lapiedra R et al, 2010).

TABELA 1
CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO PARA AS LEUCOPLASIAS PROLIFERATIVAS
VERRUCOSAS DE DE ACORDO COM CERERO-LAPIEDRA R ET AL, 2010.

Critérios Major
A. Leucoplasia em pelo menos 2 locais da mucosa oral, sendo que são mais frequentes
na gengiva, processo alveolar e palato

B. Presença de área verrucosa
C. Aumento da extensão e da espessura da lesão durante a evolução da doença
Recorrência após excisão

D. Histopatologia pode variar desde hiperqueratose epitelial até hiperplasia verrucosa,
carcinoma verrucoso ou carcinoma espinocelular, seja in situ ou infiltrante

Critérios minor
a. Leucoplasia oral que ocupe pelo menos 3cm quando somadas todas as áreas afectadas
b. Sexo feminino
c. Paciente não fumador (homem ou mulher)
d. Evolução superior a 5 anos

Para o diagnóstico de Leucoplasia Proliferativa Verrucosa devem ser cumpridos os seguintes requisitos:
1 – 3 critérios major sendo o critério E de inclusão obrigatória
2 – 2 critérios major, sendo o critério E de inclusão obrigatória, mais 2 critérios minor

CONCLUSÃO
O cancro oral é uma das poucas doenças da cavidade oral que quando não diagnosticadas
atempadamente levam inevitavelmente àmorte do doente. Dado que o seu início é insidioso o diagnóstico
é muitas vezes efectuado tardiamente levando a que as taxas de mortalidade sejam, apesar do avanço
científico observado no tratamento dos tumores malignos, extremamente elevadas. Por outro lado, a
percepção que a população em geral tem acerca do cancro oral e dos seus factores de risco ainda é
diminuta o que faz com que a procura regular de consultas de prevenção e diagnóstico precoce não seja
frequente.
O cancro oral, nomeadamente o carcinoma espinocelular, cursa sempre nos seus estadios precoces com
lesões observáveis na mucosa as quais ao serem identificadas permitem reduzir substancialmente as
taxas de mortalidade. Os estudos sugerem que as taxas de cura possam passar de cerca de 40-50% a
5 anos para taxas superiores a 80%.
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Noquediz respeito às lesões compotencial de transformaçãomaligna, nomeadamenteas leucoplasias pela
sua maior frequência quando comparadas com outras, deve ter-se a consciência que as taxas de
malignização são consideráveis e que dada a inexistência de meios de previsão fidedignos desta possível
transformaçãomaligna será desejável que asmesmas sejam erradicadas e que os doentes semantenham
sob observação regular pela possível recidiva tambémmuitas vezes observada nestas lesões.
Estamelhoria nas taxas de cura pode ser alcançável com através de dois factores essenciais: O primeiro
assenta na prevenção e educação para a saúde das populações levando a que se atinja uma maior
consciência quer dos factores de risco implicados na etiologia do cancro oral quer dos sinais e sintomas
de alerta. Atingindo-se este objectivo estaríamos apontados à redução dos atrasos no diagnóstico nos
grupos populacionais que demonstrammenor conhecimento sobre o cancro oral, pois tendencialmente
além da possível alteração dos hábitos potencialmente deletérios para a saúde do individuo também se
estaria a fomentar a procura de consultas de regulares demedicina dentária bem como de ajudamédica
sempre que o doente detectasse sinais ou sintomas associados ao cancro da cavidade oral. O segundo
factor baseia-se no número de médicos dentistas actualmente a exercer a profissão e a sua distribuição
geográfica. É sabido que o número de médicos dentistas que exercem a profissão é suficiente para as
necessidades do País e que estes se encontram distribuídos de modo a garantir um fácil acesso da
população a cuidados de saúde oral. Dado que o exame clínico da cavidade oral é da competência do
médico dentista e que este possui para além das capacidades clínicas inerentes à prática da profissão
os meios técnicos adequados para a observação da mucosa oral percebe-se que a optimização desta
mais-valia poderá ser uma arma importante no combate àmortalidade associada ao cancro da cavidade
oral. Para isso seria interessante a criação de formação continuada especifica no âmbito do diagnóstico
de lesões potencialmente malignas e do cancro oral. Programas deste género iriam contribuir
indubitavelmente por um lado aumentar a consciência dos profissionais para o problema e por outro
melhorar as suas capacidades de diagnóstico.

Tabela 2
Actuação do médico dentista no âmbito do diagnóstico precoce de lesões malignas
e potencialmente malignas da cavidade oral (Seoane J et al, 2011)

Exame clínico
damucosa oral

Na presença
de uma
lesão suspeita

Informação
que deve constar
na carta
de referenciação

Todos os doentes devem ser clinicamente avaliados quanto à presença de lesões
malignas ou potencialmentemalignas da cavidade oral. O exame clínico não deve
ser descurado em indivíduos fumadores, grandes consumidores de álcool
e indivíduos do sexomasculino commais de 40 anos.

Na presença de uma lesão
suspeita a execução
de uma biopsia é a única
maneira de estabelecer
o diagnóstico da lesão.
Neste caso omédico
dentista tem duas opções:

A informação contida
englobar os dados
necessários demodo a
permitir que se faça uma
triagem por ordem de
prioridade

Caso omédico dentista se sinta tecnicamente habilitado
para a execução da biopsia deve proceder àmesma e
enviar para um centro especializado no tratamento de
cancro oral no caso damalignidade se confirmar

Enviar o doente para um local de referência no
diagnóstico de lesõesmalignas e potencialmente
malignas da cavidade oral

Dados do doente: Nome, sexo, morada, idade
e contacto telefónico

História médica relevante: Patologias sistémicas
relevantes, medicação actual e contacto domédico
que refere

Factores relevantes da história social do doente
incluindo hábitos tabágicos e alcoólicos

Descrição detalhada da lesão: tempo de evolução,
tamanho, localização, cor e consistência

Diagnóstico clínico provisório
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
A colocação de implantes emdesdentados totais requere umplaneamento pré-cirúrgicometiculoso. Esse
planeamento determina a posição e angulação ideal dos implantes, que deve ser transferida aos exames
radiológicos e cirurgia através das guias.
O objetivo deste trabalho é apresentar três casos clínicos de pacientes desdentados totais em que foram
realizadas guias radiológicas e cirúrgicas pelas seguintes técnicas: Duplicação da Prótese (Spiekermann,
1995), Nobel Guide® e Guia com dentes radiopacos (Misch CE, 2007).

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a seleção das técnicas foi realizada uma pesquisa na Pubmed com as seguintes combinações de
palavras-chave eMeSH* terms: Dental Prosthesis, Implant-Supported* AND template, tendo sido obtidos
69 resultados. Foram selecionados os artigos publicados em língua inglesa, até Maio de 2012. Foi
completada com uma pesquisa manual nos livros da especialidade (Misch CE, 2007; Spiekermann H,
2005). As técnicas publicadas foram analisadas e selecionadas de acordo com os seguintes parâmetros:
aplicabilidade clinica, relação custo-benefício e simplicidade de execução.

DESCRIÇÃO
Em todos os casos clínicos foi realizada uma montagem de modelos de estudo em articulador e uma
prova de dentes, antes da cirurgia. Esta montagem de dentes na posição ideal, foi quando necessário,
utilizada para a construção de próteses provisórias. A guia radiológica foi elaborada combase nesta prova
de dentes contendo marcadores radiopacos para relacionar a posição planeada para os implantes com
as estruturas ósseas. A partir da guia radiológica foi obtida a guia cirúrgica, que se destinou a orientar o
cirurgião na colocação dos implantes. Os implantes foram reabilitados, após o período de osteointegração.

CASO CLÍNICO 1. DUPLICAÇÃO DA PRÓTESE (SPIEKERMANN, 1995)
CONSTRUÇÃO DA GUIA RADIOLÓGICA

vENCEdORA dA MElhOR COMuNiCAÇÃO ORAl
dE REvisÃO NO XXi CONgREssO dA OMd 2012

guiAs RAdiOlógiCAs E CiRúRgiCAs
EM dEsdENtAdOs tOtAis
MARIA TERESA MENDES
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa

Fig.1 Próteses provisórias Fig.2 Duplicação da prótese inferior
(Guia). Poderá ser realizada
diretamente no consultório com uma
simples caixa de próteses removíveis
ou no laboratório

Fig.3 Ajuste intra-oral da guia
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Fig. 1 Fotografia extra-oral (paciente
desdentada total e com paralisia do
nervo facial há 20 anos)

REALIZAÇÃO DE TAC (TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORIZADA) E OBTENÇÃO DA GUIA CIRÚRGICA

Fig.4 Inclusão de marcadores
radiopacos de gutta percha nas
posições 33 e 43 (Guia radiológica)

Fig.5 Imagem da TAC na posição 33

Fig.6 Guia cirúrgica (obtida pelo corte
da região lingual da guia radiológica)

CASO CLÍNICO 2- NOBEL CLINICIAN®
1ª FASE CONSTRUÇÃO DA GUIA E REALIZAÇÃO DE TAC

Fig.2 Montagem de dentes protéticos Fig.3 Prova de dentes com
marcadores radiopacos (guia
radiológica)

Fig.4 Software quemostra reconstrução
tridimensional damandíbula,
sobreposta com a prova de dentes.
Utilizado para colocação digital dos
implantes e construção digital da guia

Fig.5 Guia Nobel Clinician®
(guia cirúrgica)

Fig.6 Posicionamento intraoral da
guia orientado pela oclusão

Figs.7 e 8 Colocação de 5 implantes Nobel® RP

2ª FASE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTES
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Fig.9 Prótese total superior removível Fig. 10 Planeamento informático da
estruturametálica (sobreposição com
a prova de dentes)-Barra fresada em
Titanio da Procera® obtida por CAD-
CAM. Não foi necessária a utilização de
pilares intermédios para a correção da
posição dos implantes

Fig.11 Prótese “Hibrida” (Fixa metalo
acrílica) inferior

3ª FASE REABILITAÇÃO PROTÉTICA

Fig. 12 fotografia final

CASO CLÍNICO 3- GUIA COM DENTES RADIOPACOS (MISCH CE, 2007)
1ª FASE CONSTRUÇÃO DAS GUIAS E REALIZAÇÃO DE TAC

Fig1 Fotografia extra-oral incial Fig2 Prova de dentes radiopacos
(Ivoclar vivadent®)

Fig3 Fotografia extra-oral com prova
de dentes radiopacos

Fig4 TAC realizada com guias
radiológicas

Fig5 e 6 Guias cirúrgicas superior e inferior inseridas na cavidade oral Fig7 e 8 Guias cirúrgicas superior e inferior

Fig9 e10 Cirurgia para colocação dos implantes na mandíbula,
orientada pela guia cirurgica

Fig11 Ortopantomografia após a fase
de osteointegração, com4 implantes
namaxila e 5 implantes namandíbula.
Todos Straumann®RN..

2ª FASE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTES
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CONCLUSÃO
- As guias radiológicas e cirúrgicas constituem uma partemuito importante do planeamento pré-cirúrgico,
transmitindo o plano de tratamento proposto ao paciente ao exame radiográfico e cirurgia.
- A principal dificuldade encontrada em desdentados totais foi a estabilização das guias, com exceção da
Nobel Clinician® que tem pinos de retenção. No entanto, há que ponderar os seus custos.
- Das técnicas apresentadas, a mais simples e económica é a duplicação da prótese.

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS
O planeamento cirúrgico com auxílio a guias permite uma eficaz comunicação entre o cirurgião, o
prostodontista e o técnico de prótese, ditando uma cirurgia guiada pela prótese.

AGRADECIMENTOS
Técnicos de Prótese João Paulo Martins e Margarida Santos;
Médicos dentistas Dra. Ana Ferro e Dr. David Martins.

3ª FASE REABILITAÇÃO PROTÉTICA

Fig12 Montagem de dentes em
articulador Artex®

Fig13 Reabilitação sup: prótese
removível total sobre barra fresada
em titânio Straumann ®

Fig14 Barra fresada em titânio
straumann® (nfra-estutura
para prótese fixa inferior)

Fig15 Reabilitação inf: Protese
“Hibrida” (fixa metalo acrílica).
Não foi necessária a utilização de
pilares intermédios para a correção
da posição dos implantes em
nenhum dos maxilares

Fig16 Fotografia Final
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INTRODUÇÃO
A crescente exigência nas reabilitações implanto-suportadas, por parte de clínicos e de pacientes, fez
crescer o interesse por superfícies cada vezmais rugosas (osteointegraçãomais rápida e implantesmais
curtos) (Balshi et al., 2005, Glauser et al., 2005, Froberg et al., 2006). Com base na rugosidade de
superfície, os implantes podem ser divididos em (Albrektsson et al., 2004): Lisos (Sa <0,5µm);
Minimamente Rugosos (Sa 0,5-1,0µm); Moderadamente Rugosos (Sa 1,1-2,0µm); Rugosos (Sa >2,0µm).
Sabe-se tambémque o biofilme se pode formar sobre todos os tipos de superfície e que este é a etiologia
primária das doenças peri-implantares (Lindhe et al., 2008). Apesar da fraca evidência na identificação
da rugosidade da superfície implantar como indicador de risco para a peri-implantite (Lindhe et al., 2008),
esta hipótese tem sido estudada e debatida nos últimos anos.

OBJETIVO
Revisão da literatura sobre a influência da rugosidade das superfícies implantares no desenvolvimento
e na resposta ao tratamento das lesões de peri-implantite.

MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa na base de dados PubMed de estudos animais ou humanos que relacionem a rugosidade das
superfícies implantares com a incidência, progressão ou resposta ao tratamento das lesões de peri-
implantite, publicados até Maio de 2012.
Critérios de inclusão: estudos que comparassem pelo menos duas superfícies de implantes diferentes.
Critérios de exclusão: casos-clínicos.
Palavras-chave: Peri-implantitis E Implant roughness OU Implant surface OU Surface roughness.

RESULTADOS
Os resultados são apresentados sob a forma de tabelas, fazendo menção aos vários estudos incluídos,
superfícies implantares estudadas em cada um, principais resultados e conclusões.

vencedor do melhor poster de Revisão no XXi Congresso da OMd 2012

iNFluÊNCiA dA RugOsidAdE iMplANtAR
NO dEsENvOlviMENtO dE lEsõEs
pERi-iMplANtAREs – REvisÃO NARRAtivA
Domingues Ea, Valente Da, Santos Fa, Sanches Ga, Calha Nb
a Alunos da Especialização em Periodontologia na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa
b Assistente na disciplina de Prostodontia no Departamento de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Os resultados são concordantes com os reportados em duas revisões (Esposito et al., 2007, Renvert et
al., 2011) e parecem sugerir um risco maior de peri-implantite com superfícies mais rugosas. Numa
destas revisões (Esposito et al. 2007), identificou que o risco de desenvolvimento de peri-implantite em
superfícies maquinadas era 20% inferior. Estas diferenças não são tão evidentes entre as superfícies
atualmente comercializadas (minimamente e moderadamente rugosas). A grande heterogeneidade de
métodos usados nos diferentes estudos implica que estes resultados sejam interpretados comprecaução.

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS
São necessários mais estudos, com uma população maior e uma metodologia bem definida para retirar
verdadeiras implicações clínicas, no entanto este fator merece ser tido em conta quando consideramos uma
reabilitação implanto-suportada, sobretudo em doentes de “alto risco”, como sejam os portadores de doença
periodontal.

BIBLIOGRAFIA
Balshi et al., 2005. Int J Oral Maxillfac Implant, 20: 584-94.
Glauser et al., 2005. Clin Implant Dent Rel Res, 7: 44-51.
Froberg et al., 2006. Clin Implant Dent Rel Res, 8: 187-97
Albrektsson et al., 2004. Int J Prosthodont, 17: 544-64.
Lindhe et al., 2008. J Clin Periodontol, 35(suppl 8): 282-5.
Esposito et al., 2007. Cochrane Database Syst Rev, 17(4)
Renvert et al., 2011. J Clin Periodontol, 38 (suppl 11): 214-22

Superfícies: M – maquinada; HA – revestida com hidroxiapatite; TPS – jacteado com plasma de titânio; TiO – TiOblast (jacteada com titânio); SLA – jacteada com
areia + ataque ácido; DAE - duplo ataque ácido (Osseotite) ®; TiU – TiUnite (oxidada). Av. – Avaliação; Rx – radiográfica; Hist – Histológica; HO – higiene oral;
CHX – clorhexidina; n.r. – não refere; obs. – observação.
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Apesar de todas as cam-
panhas de divulgação e prevenção, o
tabaco continua a ser responsável
pela maioria dos cancros incuráveis
da boca e garganta, sendo também a
maior causa de morte nos 28 países
da União Europeia (UE).
As doenças orais, embora sejam
passíveis de prevenção, continuam a
ser um grave problema de saúde

anualmente mais de 25 mil
milhões de euros.
Metade de todos os fumadores
morre prematuramente. A espe-
rança de vida do fumador diminui
cerca de cinco minutos por cada
cigarro fumado – é este
aproximadamente o tempo gasto a
fumar um cigarro. Em média, as
pessoas que morrem devido ao
tabagismo perderam 10 a 15
anos de vida.
A utilização de tabaco, sob qualquer
forma, é a maior causa de cancro da
boca, garganta e cordas vocais. O

pública. Em países ocidentais, com a
população informada, ainda temos
taxas de mortalidade muito
elevadas. O tabaco é um enorme
flagelo com consequências pessoais,
sociais e económicas demasiado
elevadas.
Só em despesas de saúde
associadas às consequências do
tabaco, os países da UE gastam

RASTREIO PRECOCE DO CANCRO ORAL É FUNDAMENTAL
DIAEUROPEUDASAÚDEORAL
DEDICADOAOCONTROLO
EPREVENÇÃODOTABACO

Todos os anos morrem mais de 60 mil pessoas na União Europeia (UE)
vítimas de cancro na cabeça e no pescoço. Este ano, o Dia Europeu da

Saúde Oral, que se assinalou a 12 de setembro foi dedicado
ao controlo e prevenção do tabagismo.

...
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tabaco contém cerca de 60 químicos
cancerígenos. A leucoplasia, que é a
mais comum das lesões
potencialmente malignas da boca, é
seis vezes mais frequente nos
fumadores que nos não fumadores.
Cerca de 90% dos cancros orais
estão relacionados com o consumo
combinado de álcool e tabaco. Uma
associação verdadeiramente
explosiva já que o
consumo de tabaco e álcool em
simultâneo aumenta até 38 vezes o
risco de desenvolver cancro oral.
Nos Estados-membros da União
Europeia, 28% da população é

um lado, é essencial garantir o
acesso das populações à saúde oral,
já que o fator socioeconómico explica
muito destes resultados e, por outro,
é preciso envolver os
médicos dentistas nas
políticas de prevenção. Os efeitos do
tabaco são muitos e variados, vão
desde questões menos graves, como
manchas e descoloração dos dentes,
à halitose ou efeitos sobre o paladar
e o olfato, até doenças mais graves
como cárie, doenças das gengivas,
incluindo melanose do fumador, a
lesões potencialmente malignas ou
cancro oral. O papel do
médico dentista é, por isso,
fundamental na definição de
estratégias, mas também no
acompanhamento do doente, seja
um fumador passivo ou ativo. É
muito importante que os médicos
dentistas estejam atentos aos
hábitos tabágicos dos doentes,
porque a relação entre as doenças
da cavidade oral e o consumo
de tabaco constitui a oportunidade
ideal para os profissionais da saúde
oral participarem em iniciativas de
controlo do tabagismo e em
programas de desabituação
tabágica”.
A Organização Mundial de Saú-
de calcula que em 2030, a menos
que se verifique uma redução
drástica no consumo de tabaco, o
número de mortes em todo o mundo
vai aumentar para 10 milhões por
ano.

fumadora, sendo que 29% dos
jovens entre os 15 e os 24 anos
confessa hábitos tabágicos.
Os países do Norte da Europa são os
que apresentam menores
taxas de cancro oral, sendo em
contrapartida nos países de Leste
que o número de casos mais tem
subido e onde as
taxas de mortalidade são maiores.
Os índices europeus sobre o
número de pessoas que visitou o
médico dentista nos
últimos 12 meses ajudam a explicar
estes números. Nos países onde a
percentagem é mais elevada –
Holanda (83%), Dinamarca (78%),
Alemanha e Luxemburgo (77 %) – a
taxa de incidência do cancro oral é
menor. Os índices mais
baixos de visita ao médico dentista
estão precisamente na
Europa de Leste – Lituânia (46 %),
Polónia (44%) e Roménia (34%) –,
mas também na Península Ibérica,
com Portugal a registar 46% e
Espanha 43%.
Em Portugal surgem cerca de 1.000
novos casos por ano de cancro da
cabeça e pescoço, e após o
diagnóstico apenas 40% dos
portadores sobrevivem à doença
mais que cinco anos. Razão pela
qual a OMD considera essencial que
avance o mais rápido possível o
rastreio precoce do cancro oral, no
âmbito do cheque dentista, já
acordado com o Ministério da Saúde.
Estes dados demonstram que, por

DESTAQUES NA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dia Europeu da Saúde Oral In Renascença, 12-09-2013
Hoje é o Dia Europeu da Saúde Oral In SIC, Primeiro Jornal, 12-09-2013
Dia Europeu da Saúde Oral assinalado hoje In Diário de Notícias da Madeira, 12-09-2013
Dia Europeu da Saúde Oral dedicado ao controlo e prevenção do tabagismo In Rádio Nova online, 12-09-2013
Dia Europeu da Saúde Oral dedicado ao controlo e prevenção do tabagismo In SIC Notícias online, 12-09-2013
Dia da Saúde Oral dedicado ao controlo e prevenção do tabagismo In Diário Digital online, 12-09-2013
Ordem: Dia da Saúde Oral dedicado ao controlo e prevenção do tabagismo In Notícias ao Minuto online, 12-09-2013
Dia Europeu da Saúde Oral dedicado ao controlo e prevenção do tabagismo In Açoriano Oriental online, 12-09-2013
Dia Europeu da Saúde Oral dedicado ao controlo e prevenção do tabagismo In Jornal da Madeira, 12-09-2013

...
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A OMD, preocupada com o impacto do
tabaco nas doenças orais, realizou
recentemente um inquérito juntomédicos
dentistas para aferir a forma como
acompanham os doentes fumadores, bem
como os hábitos tabágicos dos próprios
médicos dentistas.
Responderam a este inquéritomais de
1800 médicos dentistas e as principais
conclusões demonstraram que:
• 42% dosmédicos dentistas são
fumadores ou ex-fumadores
• 96% questionam os doentes sobre o
consumo de tabaco e estão, cada vez
mais, atentos aos efeitos que o tabagismo
pode ter nos doentes
• 91% afirmam que conversam com os
doentes sobre osmalefícios do tabaco
• 82% aconselham programas ou
consultas de cessação tabágica
• 53% conhecem as diversas terapias de
reposição nicotínica
• 13% prescreveram terapias de reposição
da nicotina
As respostas a este inquérito revelam que
existe já uma grande consciência sobre o
problema do tabaco. No entanto, é
necessário divulgar mais emelhor as
soluções que existem para quem pretende
deixar de fumar e é nesse sentido que a
Ordem vai desenvolver maiores esforços.
Até porque as estatísticas internacionais
demonstram que, quando os profissionais
de saúde incentivam e ajudam os doentes
a deixar o vício do tabaco, as taxas de
interrupção do hábito de fumar sobem
entre 15 e 20%.
A terapia de substituição de nicotina está
já na Lista deMedicinas Essenciais da
OrganizaçãoMundial de Saúde, que prevê
que em 2030, o tabaco possa vir a ser a
maior causa demorte em todo omundo.

INQUÉRITO
HÁBITOS
TABÁGICOS
EATITUDE
PERANTE
OSDOENTES

Osmédicos dentistas têm uma posição privilegiada na prevenção do tabagismo e na
cessação tabágica, quer pelo contato frequente e prolongado com os doentes, quer
pela facilidade de demonstração das alterações visíveis ocorridas na boca, associadas
com o consumo de tabaco e mesmo as reversíveis com a própria cessação.
Os profissionais de saúde oral devem, pois, ter
em conta o consumo tabágico aquando do
diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento
de um paciente e devem alertar o paciente para
as implicações que poderá ter no seu
tratamento o facto de não deixar de fumar e os
benefícios de deixar de fumar. Quer a
abordagem proactiva e de aconselhamento
breve, quer as consultas de cessação tabágica
são intervenções que o médico dentista poderá
efetuar, devendo fazer parte do tratamento
dentário.
Existem ainda poucos estudos publicados sobre
programas de cessação conduzidos por
médicos dentistas, mas os existentes mostram
taxas de sucesso comparáveis às dos estudos
desenvolvidos em outras áreas de cuidados de
saúde primários.
Existe, no entanto, um consenso geral sobre a
lacuna no ensino da medicina dentária no que
diz respeito à formação em cessação tabágica.
Foram estas as razões que levaram a OMD a criar, há já alguns anos, um grupo de
trabalho que se dedicasse a esta temática, com uma orientação estratégica principal
que passasse pela formação do médico dentista.
Algumas das suas principais ações centraram-se na participação e organização de
iniciativas de controlo tabágico e na produção e disponibilização de diferentes bases
de informação sobre o assunto para os médicos dentistas e para o público em geral.
A celebração do dia mundial de tabaco foi uma das organizações em que a OMD
esteve envolvida, assim como a tradução para português do guia para profissionais
de saúde “Tabaco ou Saúde Oral”, publicado pela FDI. A elaboração de algoritmos de
atuação clínica e produção de folhetos educativos são também algumas das
iniciativas formativas realizadas pela OMD.
Neste momento, o grupo está a elaborar um folheto informativo que o médico dentista
poderá disponibilizar ao paciente, no sentido de prevenir o consumo tabágico ou
motivar o fumador para a cessação tabágica.
Este grupo foi, também, responsável pela construção dos inquéritos realizados junto
dos médicos dentistas sobre os hábitos tabágicos dos profissionais e a sua atitude
perante os doentes fumadores. O inquérito foi ainda aproveitado para questionar os
médicos dentistas sobre o seu interesse em participar em ações de formação em
cessação. Mediante os resultados obtidos, prevê-se a realização de um curso, em
colaboração com a DGS, no início de 2014.
A OMD integra desde há alguns anos, o grupo técnico consultivo do Programa de
Prevenção e Controlo do Tabagismo da DGS, tendo estado presente em inúmeras
reuniões e celebrações. Recentemente foi convidada a participar num projeto
europeu de networking e formação em cessação, assim como numa rubrica do
programa Sociedade Civil, da RTP 2.

TABACOESAÚDEORAL

Marta dos Santos Resende – Coordenadora do grupo
de trabalho Tabaco e Saúde Oral da OMD, Representante
da OMD no grupo técnico consultivo do Programa
de Prevenção e Controlo do Tabagismo da DGS
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A pouco tempo de concluírem os
estudos e poderem exercer a sua
atividade profissional, os futuros
médicos dentistas receberam os
elementos da OMD que se
deslocaram às sete instituições de
ensino nacionais e ficaram a
conhecer melhor o funcionamento
da sua futura ordem –
competências, estrutura interna e
processo de inscrição.
Nestas sessões foram também
apresentadas algumas das
medidas de apoio que são
prestadas pela OMD, tal como a
isenção de pagamento de quotas
durante 12 meses após a
conclusão do curso.
Houve ainda oportunidade para
elucidar os alunos sobre alguns dos
materiais informativos ao dispor
dos associados, como a bolsa de
emprego online, Revista OMD,
eNews, facebook, Guia do Médico
Dentista, Guia de Abertura de
Clínicas de Medicina Dentária e
Manual de Prática Dentária na
Europa, do Council of European
Dentists.
Foi ainda apresentado o Conselho
dos Jovens Médicos Dentistas,
órgão informal, que procura fazer a
ponte entre os jovens profissionais
e a OMD, de forma a promover a
discussão e resolução dos
principais problemas que afetam os
jovens médicos dentistas.
As sessões abordaram, igualmente,
o seguro de responsabilidade civil
profissional, o apoio jurídico, o
Centro de Formação Contínua, o
congresso anual e Expo-Dentária,
assim como o “cheque-dentista.

OMD JUNTO DOS FUTUROS MÉDICOS DENTISTAS
SESSÕESDEESCLARECIMENTO
COMFINALISTAS
DEMEDICINADENTÁRIA

A OMD
promoveu, pelo

quarto ano
consecutivo,

sessões de
esclarecimento

junto dos alunos
finalistas de

medicina
dentária.

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

Faculdade de CiÍncias da Saúde da Universidade Fernando Pessoa

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto



Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz

Estudantes da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa

Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional das Beiras

LAUSANNE DENTAL
IMPLANT CLINIC
A maior Clínica Dental privada
- Clínica Dental Suíça - procura
profissionais experientes
com domínio do idioma francês
- Honorários mensais aproximados
entre 20.000€ e 30.000€
- Regime de trabalho independente

Junte-se
à nossa equipa
internacional!

Respondemos a perguntas
e recebemos os CV em:
contact@lausanne-dentaire.ch

swiss-dentalclinic.com

Por limitações de ordem técnica, não é possível apresentar fotos da
sessão realizada no Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte.
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ROMD - Quando foi constituída a
comissão instaladora para a
criação da futura Ordem dos
Médicos Dentistas de Angola e
como surgiu essa ideia?
JSV - Quando regressei a Angola, em
1994, após formação na Faculdade
de Medicina Dentária da
Universidade de Lisboa, pedi o

profissional. Em outubro de 2005, foi
efetuada uma reunião com todos os
médicos dentistas, estomatologistas
e médicos maxilo-faciais, em que eu
e Dra. Cláudia Cohen fomos
designadas representantes da
classe. Ficou definido que o primeiro
objetivo seria pedir o
reconhecimento e inscrição dos

ingresso na Ordem dos Médicos que
foi recusado. Entretanto, foram
chegando ao país mais médicos
dentistas nacionais e estrangeiros e
só havia uma associação
representativa dos técnicos de
Estomatologia, pelo que sentimos
necessidade de organizar e
regulamentar a atividade

JÚLIA SÁ VIEGAS, MEMBRO FUNDADOR DO NÚCLEO
DE MEDICINA DENTÁRIA DA ORDEM DOS MÉDICOS DE ANGOLA

“SÃOEXCELENTESASNOSSAS
RELAÇÕESCOMAORDEM
DOSMÉDICOSDENTISTAS
DEPORTUGAL”
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médicos dentistas pela Ordem dos
Médicos de Angola. Após vários
encontros com o bastonário da
Ordem dos Médicos, Dr. João Bastos,
foi aprovada, em fevereiro de 2007, a
nossa proposta para a criação de
uma secção de estomatologia e
iniciada a inscrição dos médicos
dentistas, estomatologias,
odontologistas e médicos maxilo-
faciais com a exigência de
apresentação de documentação
semelhante à requerida para os
demais médicos. A aceitação pela
Ordem dos Médicos de Angola foi
bastante exigente e demorou cerca
de dois anos.

ROMD - Em que fase se encontra
este projeto e quais são os
objetivos que esperam alcançar a
curto/médio prazo? No ano
passado, referiu que em 2013 a
Ordem dos Médicos Dentistas de
Angola poderia receber luz verde
por parte do Ministério da Saúde.
Mantém esta projeção?
JSV - Em 2010, os estatutos foram
aprovados em reunião com toda a
classe e enviados para aprovação do
Ministério da Saúde. Como a
resposta tardava, reunimos em
fevereiro e março de 2011 com o
ministro da Saúde, Dr. José Van-
Dúnem, para apresentação dos
princípios e fundamentos da
organização da Ordem. O passo
seguinte foi a obtenção do
Certificado de Admissibilidade pelo
Ministério da Justiça, o que foi
conseguido em janeiro deste ano.
Seguiu-se a escritura pública em
março e atualmente o projeto da
Ordem está entregue para aprovação
em Concelho de Ministros. Este é o
último passo para, efetivamente,
termos a Ordem oficialmente
reconhecida, começarmos a tratar
da eleição do bastonário e levantar
voo!

ROMD -Quantosmédicos dentistas
existememAngola?Comoé vista a

profissão pelos mais jovens? Há
interesse pelos cursos demedicina
dentária?
JSV - Atualmente estão inscritos na
Ordem 127 angolanos e 32
estrangeiros. Este número não reflete
o número total a exercer no país,
porque sabemos que há muitos
médicos dentistas, principalmente
estrangeiros, a exercerem sem
estarem inscritos.

ROMD - Quantas licenciaturas de
medicina dentária existem em
Angola? Quantos licenciados saem
(em média) anualmente das
faculdades?
JSV - Existem 5 estabelecimentos de
ensino superior de Medicina
Dentária:
Universidade Privada de Angola,
fundada em 2000 como Instituto
Superior de Ciências Sociais de
Angola – ISPRA em Talatona, Luanda
Sul e o curso de Odontologia tem a
duração de 5 anos. Os primeiros
licenciados, no total de 27,
concluíram o curso em 2006 e a
maior parte dos médicos dentistas
inscritos na Ordem são provenientes
desta Universidade.
Universidade Jean Piaget de Angola,
que inclui a Faculdade de Ciências
da Saúde com o curso de Medicina
Dentária, com a duração de 6 anos.
É em Viana, a 20 km de Luanda.
Iniciou a atividade em 2007, os
primeiros três licenciados concluíram
o curso este ano e estão
matriculados cerca de 800 alunos.
Instituto Superior Politécnico de
Benguela – ISPB, fundado em 2007
em Benguela, com o Curso de
Odontologia, com a duração de 6
anos. Tem cerca de 315 alunos
inscritos.
Universidade de Belas – Unibelas,
fundada em 2011 (Bairro Benfica,
Luanda sul) com o Curso de
Odontologia, com a duração de 5
anos. Os primeiros licenciados de-
vem concluir os seus cursos em
2016. Tem cerca de 150 alunos

inscritos.
Instituto Superior Politécnico
Alvorecer da Juventude – ISPAJ,
fundado em 2011 (Bairro Nova Vida,
Luanda Sul), com o Curso de
Odontologia, com a duração de 5
anos. Os primeiros licenciados
terminam o curso em 2016. Tem
cerca de 30 alunos inscritos.

ROMD - E depois como é feita a
entrada no mercado de trabalho?
JSV - Após a licenciatura, os médicos
dentistas nacionais inscrevem-se na
Ordem dos Médicos e estão aptos a
procurar trabalho.

ROMD - Qual é a situação atual da
saúde oral em Angola? Por
comparaçãocomoutras realidades,
nomeadamente africanas, como
classificaria a vossa situação?
JSV - Não tenho dados específicos
sobre a situação atual da saúde oral
em Angola, mas, pela minha
experiência profissional, há ainda
muito para fazer em termos de
educação. A cárie é sem dúvida a
doença mais frequente, associada à
ingestão descontrolada de açúcares
e a uma má higiene oral. A falta de
informação e a dificuldade de acesso
a serviços de saúde traduzem a
realidade.

ROMD -Osmédicos dentistas estão
essencialmente concentrados em
Luanda; como é que podem ser
incentivados a trabalhar noutras
cidades e vilas? Há iniciativas
nesse sentido?
JSV - Efetivamente, os médicos
dentistas estão essencialmente
concentrados em Luanda, mas, com
o desenvolvimento das outras
províncias, começam a abrir clínicas
privadas com serviços de medicina
dentária noutras cidades. Também a
existência de mais médicos dentistas
formados, oriundos das províncias e
que desejam voltar para casa,
aumenta a oferta de profissionais
qualificados noutras regiões. O

ATUALMENTE
ESTÃO
INSCRITOS
NA ORDEM
127
ANGOLANOS
E 32
ESTRANGEIROS.
ESTE NÚMERO
NÃO REFLETE O
NÚMERO TOTAL
A EXERCER NO
PAÍS, PORQUE
SABEMOS QUE
HÁ MUITOS
MÉDICOS
DENTISTAS,
PRINCIPAL-
MENTE
ESTRANGEIROS,
A EXERCEREM
SEM ESTAREM
INSCRITOS
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dentária deverá ser reconhecido pela
Universidade Agostinho Neto e
depois o licenciado deve efetuar a
inscrição na Ordem dos Médicos de
Angola.

ROMD - Tem vindo a aumentar o
interesse de médicos dentistas
portugueses em exercer em
Angola?
JSV - Todos os dias recebo pedidos e
somos procurados por colegas,
alguns com alguma ligação a Angola
e que, em busca de uma saída
profissional, pensam emigrar. Seria
excelente aprofundar a cooperação
entre os estabelecimentos de ensino
de medicina dentária portugueses e
angolanos para melhorar o ensino da
profissão em Angola, que está a
crescer.

ROMD - Como classifica as vossas
relações comaOrdemdosMédicos
Dentistas dePortugal? E que futuro
vê para esta relação de
cooperação?
JSV - São excelentes as nossas
relações com a Ordem dos Médicos
Dentistas de Portugal e o Dr. Orlando
Monteiro da Silva, na qualidade de
bastonário, tem disponibilizado todo
o apoio e colaboração. A vossa
experiência na organização da
Ordem dos Médicos Dentistas, por já
terem percorrido caminhos muito
semelhantes aos nossos, como a
passagem pela Ordem dos Médicos,
a formação de uma nova Ordem, a
existência de profissionais de
diferentes formações, a integração e
legalização de médicos estrangeiros,
são sem dúvida excelentes para nos
ajudar a seguir o melhor percurso.
Não tenho qualquer dúvida que a
ligação histórica entre os dois países
e a língua portuguesa que
partilhamos são pilares muito sólidos
para uma cooperação muito séria e
proveitosa para ambos. Da nossa
parte estamos abertos e queremos
que essa cooperação seja real e
efetiva.

advento da paz ao nosso país traduz-
se também numa estabilidade que
promove o desenvolvimento e a
melhoria dos serviços de saúde
públicos e o aparecimento de
iniciativas privadas com benefícios
para todos.

ROMD -Aonível da formação, tendo
em conta que esta é uma profissão
que obriga a uma formação
contínua, Angola está a
desenvolver estruturas próprias
capazes de dar resposta a algumas
necessidades? A cooperação com
outros países noplanoda formação
como tem funcionado?
JSV - Atualmente quem quer fazer
formação contínua procura-a no
estrangeiro em países de expressão
portuguesa, como Portugal e Brasil.
Mas em Angola há instituições que
se preocupam com a formação dos
seus quadros e promovem ações de
formação. Por exemplo, a Clínica
Sagrada Esperança preocupa-se
muito com a formação dos seus
quadros e o Serviço de Medicina
Dentária, do qual sou diretora,
promove todos os anos um curso de
atualização para os seus médicos,
que está aberto também a médicos
externos, e de dois em dois anos
organiza as Jornadas de Medicina
Dentária. Este ano, foi realizado um
curso de atualização em Endodontia
para médicos dentistas e um curso
para assistentes dentários que teve
a colaboração da Faculdade de
Medicina Dentária da Universidade
de Lisboa, com a vinda do Professor
António Ginjeira e das assistentes
dentárias Catarina Noronha, Teresa
Guerreiro, Maria Isabel Bagão e
Cristina Mendes. As próximas
jornadas vão realizar-se a 4 e 5 de
outubro em Luanda e, para além das
assistentes dentárias já
mencionadas, são também
convidados os médicos dentistas
portugueses Paulo Mascarenhas,
Mano Azul e João Paulo Martins. O

Hospital Militar organizou, também,
já este ano, um curso para
assistentes dentários. Todas as
iniciativas de formação são isoladas
e promovidas pelas instituições e
ainda não há em Angola, há
semelhança de Portugal, empresas
dedicadas à formação contínua.

ROMD - Aonível da prevenção–um
aspeto fundamental na saúde oral
–, que iniciativas têm sido
desenvolvidas?
JSV - Existe um plano nacional de
desenvolvimento sanitário 2012-
2015 e o programa Buco-Oral,
integrado no Ministério da Saúde e
coordenado pela Direção Nacional
de Saúde Pública, que inclui
programas escolares e programas
vocacionados para grávidas nos
centros de saúde. As ações para este
ano incluem a realização de
campanhas de sensibilização contra
a cárie com a participação
comunitária.

ROMD - Que peso têm os médicos
dentistas estrangeiros na prática
clínica angolana, nomeadamente
os portugueses? Como tem
decorrido a sua integração?
JSV - Alguns médicos dentistas
portugueses estão a trabalhar em
Angola e aqueles com mais expe-
riência e qualificação profissional
vêm enriquecer o exercício da
profissão.

ROMD - Como devem proceder os
médicos dentistas estrangeiros que
querem exercer a profissão em
Angola? Quantos portugueses
exercem em Angola? Onde estão
mais concentrados?
JSV - É muito difícil vir trabalhar para
Angola devido às dificuldades de
obtenção da permanência legal no
país que implica um visto de
trabalho. Primeiro têm de ter uma
entidade empregadora que faça um
contrato de trabalho e peça um visto
de trabalho. O curso de medicina

ALGUNS
MÉDICOS
DENTISTAS
PORTUGUESES
ESTÃO A
TRABALHAR
EM ANGOLA
E AQUELES
COM MAIS
EXPERIÊNCIA E
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
VÊM
ENRIQUECER
O EXERCÍCIO
DA PROFISSÃO
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ObastonáriodaOrdemdosMédicos
Dentistas (OMD), Orlando Monteiro
da Silva, acompanhado do membro
do Conselho Diretivo Ricardo Oliveira
Pinto, foi recebido em audiência pelo
novo inspetor-geral da Inspeção-geral
das Atividades em Saúde (IGAS), José
Martins Coelho.
Foram apresentados cumprimentos
por parte da OMD para as funções
que o inspetor-geral foi recentemente
empossado (junho).
Os aspetos de continuidade
relativamente à colaboração
institucional entre a OMD e o IGAS,
em áreas como o combate ao
exercício ilegal da profissão em
diversas vertentes, estiveram em
análise nesta reunião.
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António Felino, médico dentista e
professor universitário, foi eleito, no
passado mês de junho, para um dos
12 lugares do Conselho Geral da
Universidade do Porto (UP), para um
período de quatro anos.
O Conselho Geral é um dos órgãos de
governo da UP, sendo constituído por
23 membros: 12 representantes de
docentes e investigadores, quatro
dos estudantes e um do pessoal não
docente da Universidade. A estes,
juntam-se mais seis personalidades
externas.
Entre as competências do Conselho

COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL EM ANÁLISE
OMDREUNIUCOMNOVO
INSPETOR-GERALDO IGAS

Geral estão a eleição do reitor da
Universidade, bem como a
aprovação – sob proposta do reitor –
das linhas gerais de orientação da
instituição no plano científico,
pedagógico, financeiro e patrimonial.
António Felino integrou a lista
vencedora, que conseguiu mais
lugares no Conselho Geral, sendo
também o único representante da
Faculdade de Medicina Dentária da
UP eleito. O diretor da faculdade,
Afonso Pinhão Ferreira, fez parte da
Comissão de Honra da lista
vencedora.

O Conselho Geral é presidido pelo
Juiz-Conselheiro e antigo Provedor de
Justiça, Alfredo José de Sousa,
sucedendo assim ao chairman da
BIAL, Luís Portela.

UNIVERSIDADE DO PORTO
MÉDICODENTISTA
ANTÓNIOFELINOELEITO
PARAOCONSELHOGERAL

Da esquerda para a direita: Ricardo Oliveira Pinto (membro do Conselho Diretivo da OMD),
José Martins Coelho (inspetor geral do IGAS) e Orlando Monteiro da Silva (bastonário da OMD)
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Esta confiança é ganha desde o
primeiro contato. Logo na primeira
consulta o doente, direta ou
indiretamente, apercebe-se da
segurança de conhecimentos, da
urbanidade e da humanidade que o
médico dentista transmite no
desempenho das suas funções.
De facto,odoenteestácontinuamente
a observar a atitude do médico
dentista: na forma como elabora a
história clínica e dela retira toda a
informação importante para, por
exemplo, reduzir os riscos de uma
eventual emergência médica no
decurso da sua atuação; na forma
como tenta conhecer as expectativas
do doente de maneira a que a
resposta a dar seja o mais eficaz
possível; na humanidade com que
aborda a angústia que muitos doentes
padecem na sua ida ao médico
dentista, suportada por receios
ancestrais; na forma como o médico
dentista responde às questões que o
doente lhe coloca; se se deixa
interromper sucessivamente por
chamadas telefónicas ou até na forma
como se dirige à sua assistente.
A primeira consulta é um grande
desafio que o médico dentista tem,
poisénestaalturaque, depois deuma
correta avaliação do estado de saúde
geral e oral, elabora o plano de
tratamento de acordo com parâ-
metros técnico-científicos atualizados
e respeitando as expectativas criadas
pelo doente.
Todos sabemos que o plano de
tratamento é fundamental para a
obtenção de um bom resultado final. É

fins de elaboração do plano de
tratamento e preparação do respetivo
orçamento, configura já o exercício de
medicina dentária. Veja-se o código
A1.01.01.03 com a designação
“Consulta para apresentação e
discussãodeplanodetratamento”,ou
mesmo o código A1.01.01.01
“Primeira consulta de medicina
dentária”, constantes da Tabela de
Nomenclatura da Ordem dos Médicos
Dentistas.Mas será que os nossos
doentes estão totalmente desatentos
a esta atitude mercantilista? Em que
se fundamentam estes inventores de
ideias peregrinas para continuar a
praticar esta gratuitidade de serviços?
Na iliteracia dos doentes ou na
dificuldade económica pela qual
atravessa o país? Os doentes não
pretenderão ter serviços médicos bem
planificados e fundamentados, em
condições de segurança higio-
sanitária e utilizando materiais de
qualidade? Que segurança
transmitimos à sociedade nesta área
quando falamos de gratuitidade de
serviços? Será que os doentes não se
apercebem do desprestígio em que os
médicos dentistas parecem querer
mostrar-lhes? É porque estamos a
falar de qualidade na saúde!
Não tenho dúvidas, e já há estudos
que demonstram, que a divulgação de
atos gratuitos, não obstante provocar
umacréscimodedoentesàsprimeiras
consultas,não levanecessariamentea
aumento da fidelização dos mesmos.
Ou queremos ter “clientes” à procura
das benesses que se lhes oferecem
com resultados imediatistas e despro-
vidos de continuidade aproveitando a
gratuitidade dos serviços prestados
pelosmédicosdentistas,ouqueremos
ter doentes fidelizados promovendo a
sua saúde oral como objetivo final!

nestemomentoqueomédicodentista
deve aplicar os seus conhecimentos
de diagnóstico, identificação dos
diferentes tipos de fatores de risco
envolvidos, antecipação de
prognóstico e definição das diferentes
etapas do tratamento. O diagnóstico e
plano de tratamento é o fator
diferenciador da medicina, quando
comparado com outras profissões
técnicas. O doente, mesmo
apresentando iliteracia em saúde oral,
avalia todos estes passos da atuação
médica, desde o primeiro ao último
minuto da consulta. A importância de
explicar todos os atos que se pretende
levar a cabo, de forma clara e
compreensível, promove a empatia e
leva a que seja criada uma confiança
sólida entre os dois. Só através de
condutascorretasseconsegueobtera
fidelização do doente. Por isso custa-
me, como médico dentista, que não
seja dada à primeira consulta a sua
verdadeira importância, despresti-
giando-aoubanalizando-aaopontode
ser divulgada como um ato gratuito,
como uma simples observação ou
inventariação dos danos existentes
nos dentes, com uma orçamentação
dos custos que o cliente tem que
gastar para a sua correção. E digo
cliente do serviço de saúde e não
doente, porque é a forma como vejo
este tipo de prestação de serviços
desprovido de uma postura médica.
Vulgariza-se o ato “consulta” como se
de uma transação comercial se
tratasse. Note-se que uma simples
observação do estado de saúde oral
de um doente, mesmo que só para
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OPINIÃO
A IMPORTÂNCIA
DAPRIMEIRACONSULTA

O exercício da medicina dentária, sendo uma área da saúde, assenta
numa relação especial de confiança entre médico e doente, procurando

o médico dentista desempenhar a sua função de forma cuidadosa,
criando simpatia e confiança no doente.

Luís Filipe Correia
Presidente do Conselho

Deontológico
e de Disciplina
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Acrescenta o nº2 do referido
preceito, que o médico dentista deve
também apoiar e participar nas
atividades da comunidade que
tenham por fim promover a saúde e
o bem-estar das pessoas.
Neste sentido, a organização e
participação em ações de rastreios
de saúde oral pode contribuir para a
promoção dos cuidados de saúde
numa determinada comunidade.
De resto, o rastreio é uma
ferramenta importante usada em
saúde pública comunitária e tem
como objetivo a deteção precoce de
doenças ou problemas de saúde nos
indivíduos rastreados, de forma a
proporcionar aos mesmos um
diagnóstico precoce e uma
intervenção terapêutica que melhore
o seu prognóstico.
Os benefícios expectáveis dos
rastreios devem exceder os riscos da
aplicação dos mesmos (princípio
ético da beneficência) e, uma vez
que os recursos em saúde são
limitados, deve dar-se prioridade às
intervenções que permitam mais
benefícios para um maior número de
indivíduos (conceito de utilidade).
Por conseguinte, o processo de
rastreio, como ato médico que é,
deve respeitar os princípios éticos e
deontológicos vigentes, compreende
a identificação e recrutamento dos
indivíduos elegíveis através de
critérios específicos para a inclusão
no rastreio, a obtenção do
consentimento livre e esclarecido do
doente ou dos seus representantes

por base interesses puramente
comerciais, podem conduzir a uma
inexatidão de opinião clínica com
consequências ao nível da procura
de tratamentos dentários
desadequados à realidade,
traduzindo-se na prática a uma
indução artificial da procura de
serviços de saúde, levando
necessariamente a uma criação
artificial de necessidades de saúde.
Isto significa que existe a
possibilidade, e como tal, o risco, de
os prestadores de cuidados de
saúde de induzirem os utentes a
procurar cuidados de saúde que
visam satisfazer necessidades ou na
aquisição de bens relacionados com
a saúde, que na realidade não se
verificam, na dimensão projetada
pelos “rastreios”.
Tomando em consideração o supra
exposto, bem como a competência
que é atribuída ao Conselho
Deontológico e de Disciplina nos
termos do disposto do no1, al. i) do
artigo 53º do Estatuto, no sentido de
resolver todas as dúvidas suscitadas
pela interpretação e aplicação do
Estatuto e do Código Deontológico,
considera o Conselho Deontológico
e de Disciplina que para qualquer
atividade de rastreio deve o médico
dentista respeitar regras os
princípios éticos da beneficência,
autonomia, não maleficência e
justiça e demais regras e
procedimentos estabelecidos no
âmbito da promoção da saúde
pública comunitária.
Caso não se verifiquem os referidos
princípios, há uma abusiva utilização
do termo “rastreio” podendo
constituir uma conduta discipli-
narmente censurável.

legais, a informação e o
esclarecimento prévio, um período
de ponderação e de reflexão, a
participação voluntária, análise dos
resultados e proposta de
encaminhamento médico,
salvaguardando-se sempre a
liberdade de escolha dos doentes.

Sucede que,
Atualmente assiste-se a um
aumento considerável da divulgação
e realização, por médicos dentistas,
de determinadas iniciativas
designadas como “rastreios de
saúde oral”, como por exemplo, em
clínicas de medicina dentária ou em
estabelecimentos públicos.
Porém, em muitas dessas situações,
verifica-se que as mesmas não
constituem verdadeiros “rastreios”
para promoção e prevenção da
saúde oral comunitária, mas sim,
uma forma de divulgação da
atividade profissional ou de
angariação de clientela. E em muitas
delas, os princípios básicos que
devem nortear a preparação e
realização de um rastreio médico,
não são minimamente cumpridos.
Com efeito, um rastreio oral deve ser
usado em saúde pública com o
objetivo a deteção de problemas do
foro da saúde oral em indivíduos
específicos tendo em vista o seu
respetivo tratamento.

Por outro lado,
As iniciativas em causa de carácter
e interesses privados, podendo ter

DELIBERAÇÃO
RASTREIOS - CLÍNICASDE
MEDICINADENTÁRIA

O artigo 33º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas
estabelece no seu nº1, que o médico dentista tem o dever de pugnar pela

saúde da população, essencialmente pela saúde oral.
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DIRETIVARELATIVA AO
RECONHECIMENTODE
QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
No dia 26 de junho de 2013, o Comité
de Representantes Permanentes no
Conselho da União Europeia
(COREPER) subscreveu o acordo,
celebrado a 12 de junho de 2013
entre a Presidência Irlandesa do
Conselho e os representantes do
Parlamento Europeu, sobre a revisão
da Diretiva relativa às Qualificações
Profissionais.
O objetivo da revisão da Diretiva é
tornar o sistema atual de reco-
nhecimento mútuo de qualificações
profissionaismaiseficiente,de formaa
obter uma maior mobilidade de
trabalhadores qualificados em toda a
União Europeia.
As principais características doacordo,
no que diz respeito à profissão de
médico dentista, incluem a formação
de medicina dentária de base,
constituída por pelo menos cinco anos
de estudo, que pode também ser
expressa em créditos ECTS

uma abordagem geral sobre a
proposta de Diretiva Europeia dos
Produtos de Tabaco, que tem por
objetivo tornar os produtos de tabaco
menos atraentes, através do reforço
das regras de produção,
apresentação e venda.
O acordo inclui a proibição do uso de
cigarros e de tabaco de enrolar com
sabores característicos; a obrigação
de utilização combinada de
advertências de saúde com imagens
e texto que preencham 65% da frente
e do verso das embalagens dos
produtos de tabaco para fumar; a
proibição de qualquer rotulagem
enganadora; o alargamento do
âmbito de aplicação a novos produtos
de tabaco, produtos que contenham
nicotina e produtos à base de plantas
para fumar; e a possibilidade de os
Estados-membros decidirem sobre a
proibição da venda transnacional de
produtos de tabaco e introduzirem
regras mais rigorosas relativamente
aos aditivos ou às embalagens dos
produtos de tabaco.

equivalentes e composta por, no
mínimo, 5000 horasde tempo integral
de formação teórica e prática; a
possibilidade de um Estado-membro
recusaroacessoparcialàprofissãode
um candidato de outro Estado-
membro por motivos de saúde
pública; a obrigação das autoridades
competentes dos Estados-membros
alertarem, através de um mecanismo
de alerta específico, as autoridades de
outros Estados-membros sobre os
profissionais que perdem o direito de
exercer a profissão, como resultado de
uma ação disciplinar, ou condenação
criminal; e a possibilidade de as
autoridades competentes dos
Estados-membros realizarem
avaliações do conhecimento da língua
do país, de forma a verificar se os
profissionais que pretendem exercer
nesse país possuem as competências
linguísticas necessárias.

DIRETIVA PRODUTOSDE TABACO
No dia 21 de julho de 2013, o
Conselho da União Europeia aprovou
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PRAZODE IMPLEMENTAÇÃO
DADIRETIVARELATIVA A
OBJETOSCORTANTES
A Diretiva 2010/32/EU executa o
Acordo-Quadro relativo à prevenção
de ferimentos provocados por
objetos cortantes nos sectores
hospitalar e da saúde, celebrado
pelos parceiros sociais Europeus
HOSPEEM - Associação Europeia de
Empregadores Hospitalares e de
Saúde e a EPSU - Federação dos
Sindicatos Europeus do Serviço
Público, em 17 de julho de 2009, o
qual está anexo a esta Diretiva.
O objetivo da Diretiva é a
implementação do Acordo-Quadro,
de forma a prevenir ferimentos dos
trabalhadores provocados por todo
material médico cortante (incluindo
agulhas), para proteger os
trabalhadores em risco e

estabelecer uma abordagem
integrada, definindo políticas de
avaliação e prevenção do risco,
formação, informação, sensibiliza-
ção e monitorização.
O prazo para a transposição da
Diretiva para a legislação nacional
dos Estados-membros terminou em
11 de maio de 2013.

REGULAMENTO RELATIVO
A COSMÉTICOS
No dia 11 de julho de 2013 entrou
em vigor o novo Regulamento da UE
1223/2009 - “Regulamento sobre
produtos cosméticos”.
Este regulamento reforça a
segurança dos produtos cosméticos
e dinamiza o enquadramento para
todos os operadores do setor.
O regulamento relativo aos produtos
cosméticos substitui a Diretiva

76/768/CE, que foi adotada em
1976 e tem sido substancialmente
revista em várias ocasiões.
O novo regulamento prevê um
regime rigoroso com o objetivo de
reforçar a segurança do produto,
tendo em consideração os
desenvolvimentos tecnológicos mais
recentes, incluindo a possível
utilização de nano materiais.
As mudanças mais significativas
introduzidas por este regulamento
incluem exigências reforçadas de
segurança para produtos
cosméticos, a introdução da noção
de “pessoa responsável”, notificação
centralizada de todos os produtos
cosméticos colocados no mercado
da UE, a introdução da comunicação
de efeitos secundários graves e
novas regras para o uso de nano
materiais em produtos cosméticos.

REUNIÃO DO CONSELHO EPSCO
O Conselho de Emprego, Política
Social, Saúde e Consumidores
(EPSCO) reuniu nos dias 20 e 21 de
junho de 2013. O Conselho aprovou
uma abordagem geral sobre uma
proposta de Diretiva dos Produtos de
Tabaco revista, que tem por objetivo
tornar os produtos de tabaco menos
atraentes, reforçando as regras sobre
como os produtos de tabaco podem
ser produzidos, apresentados e
vendidos.
O Conselho tomou conhecimento dos
relatórios de acompanhamento da
Presidência sobre a proposta de
regulamento relativa a ensaios
clínicos de medicamentos e sobre
duas propostas de regulamento
relativas a dispositivos médicos e
dispositivos médicos in vitro.
Foi ainda aprovada uma diretiva
relativa aos requisitos de segurança
e saúde mínimos, no que diz respeito

POLÍTICAGERALDAEU
à exposição dos trabalhadores aos
riscos decorrentes de campos
eletromagnéticos.

PRIORIDADES
DA PRESIDÊNCIA LITUANA
Durante a reunião do Conselho
Emprego, Política Social, Saúde e
Consumidores (EPSCO) em 21 de
junho de 2013, o Ministro Lituano da
Saúde, Vytenis Povilas Andriukaitis,
apresentou as prioridades para o
setor de saúde durante a Presidência
Lituana do Conselho da União
Europeia.
O ministro nomeou a revisão da
diretiva relativa aos produtos de
tabaco, a concentração em sistemas
de saúde sustentáveis, a
continuidade dos esforços da Irlanda
para alcançar uma abordagem geral
sobre ensaios clínicos de
medicamentos para uso humano e a
mediação dos debates sobre os

Regulamentos relativos a dispositivos
médicos, bem como sobre
dispositivos médicos de diagnóstico
in vitro, como sendo as prioridades
durante a Presidência Lituana do
Conselho da UE.

BEM-VINDA CROÁCIA!
Em 1 de julho de 2013, a Croácia
tornou-se o 28º Estado-membro da
União Europeia.
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DECLARAÇÃO DA ALIANÇA MUNDIAL
DE PROFISSÕES DE SAÚDE
COLABORAÇÃOENTRE
ASPROFISSÕESDESAÚDE

A WHPA está empenhada na
melhoria da saúde das populações
mundiais através de serviços
eficientes, eficazes e da
disponibilização equitativa de
cuidados preventivos, curativos, de
reabilitação e paliativos. Os
profissionais de saúde empreendem
todos os esforços para disponibilizar
serviços de elevada qualidade na
sua prática, respeitando a
especialidade de outros membros

A Aliança Mundial de Profissões de Saúde (World Health Professions
Alliance – WHPA) engloba o Conselho Internacional de Enfermeiros, a

Federação Internacional Farmacêutica, a Confederação Mundial de
Fisioterapia, a Federação Dentária Mundial e a Associação Médica

Mundial, e representa mais de 26 milhões de profissionais de saúde em
130 países. A Aliança tem por objetivo melhorar a saúde global e a
qualidade dos serviços de saúde e promove a colaboração entre as

profissões de saúde e outros intervenientes.



da equipa. No entanto, para os
utentes dos serviços de saúde, pode
parecer existir duplicação, falhas e
descontinuidade à medida que
avançam no sistema de saúde. Este
é um desafio que as profissões de
saúde podem abordar
positivamente entre si e com outras
agências.
Segundo a OMS: “O exercício
profissional em colaboração
acontece quando vários
profissionais de saúde de diferentes
áreas profissionais trabalham em
conjunto com os doentes, famílias,
educadores e comunidades para
disponibilizar tratamentos de
elevada qualidade em todos os
contextos1”

O exercício profissional em
colaboração (EPC) eficaz pode
conduzir a:
• melhor acesso a intervenções de
saúde e coordenação entre os
diferentes setores, para os
indivíduos e as suas famílias com
maior envolvimento no processo de
decisão;
• um sistema de saúde abrangente,
coordenado e seguro, que responda
às necessidades da população;
• utilização eficiente dos recursos;
• redução na incidência e
prevalência da incapacidade. Em
particular, a incapacidade associada
a doenças não comunicáveis,
quando os sistemas de saúde
incluírem o EPC no percurso
completo da doença (promoção da
saúde, prevenção da doença e de
lesões, bem como na gestão da
doença e da cura, e reabilitação); e
• aumento da satisfação no
trabalho, com a redução do stress e
desgaste dos profissionais de saúde.

Numa cultura de
responsabilidade social, o EPC
eficaz deve ser guiado pelos
seguintes princípios:

Políticas e estruturas de governo

devem facilitar e apoiar
oportunidades de EPC

• Os governos e agências devem
disponibilizar financiamento
adequado e sistemas de saúde
estruturados para apoiar o EPC.
Estes incluem, não só os serviços de
saúde e sistemas, mas também
educação profissional e
regulamentação na área da saúde.
• As associações profissionais de
saúde devem ser ativamente
envolvidas nos debates e no
desenvolvimento da política de EPC,
estruturas de governo e modelos de
financiamento.
• Os sistemas e processos de
regulação profissional, incluindo
competências profissionais, normas
e âmbitos de prática, devem permitir
e facilitar o exercício em colaboração
eficaz.

Infraestruturas do sistema de
saúde devem possibilitar o EPC
• Deve existir uma oferta suficiente
de profissionais de saúde para
atender às necessidades da
população.
• As equipas colaborativas deverão
possuir competências adequadas e
complementares, garantindo assim
o acesso ao profissional certo, na
hora certa e no lugar certo. O mix de
competências deve variar de acordo
com o objetivo da equipa que foi
reunida, com as características e
necessidades dos doentes/utentes
e o contexto da prática.
• Todos os sistemas administrativos
(incluindo os recursos humanos e
planeamento financeiro, definição
de orçamento e reembolso) devem
apoiar a colaboração.
• O EPC deve ser aplicado em toda a
extensão dos serviços de saúde,
incluindo os serviços preventivos,
curativos, de reabilitação e
paliativos.

Programas e oportunidades de
educação devem promover e

facilitar a aprendizagem
partilhada
• A educação básica (nível de
iniciação profissional) e pós
profissional, incluindo níveis
avançados de educação e
programas de desenvolvimento
profissional contínuo, devem adotar
uma filosofia de EPC e incluir
oportunidades para a aprendizagem
conjunta e centrada no individuo,
orientada para a resolução de
problemas e socialização
profissional, quer no contexto clínico
quer no contexto académico.
• Os requisitos de acreditação do
programa de educação devem
abordar a necessidade de facilitar a
aprendizagem partilhada e preparar
os alunos para o EPC.

Políticas e práticas de EPC
devem ser baseadas na melhor
evidência disponível
• A evidência sobre eficácia do EPC
nos resultados de saúde continua a
ser construída. É necessário um
controlo eficaz dos resultados de
saúde, prática e investigação em
comunidades e contextos diferentes
e devem ser investigadas as
melhores formas de educar
interprofissionalmente.
• Para apoiar o EPC são necessários
sistemas de informação de saúde,
amplamente acessíveis, que gerem
informações atualizadas e precisas.
Estes sistemas de informação de
saúde são necessários, também,
para a avaliação e monitorização dos
resultados de saúde e para construir
as evidências base para informar
política.
• Para um EPC eficaz, são
obrigatórios sistemas de saúde que
suportem a partilha de informações,
dentro das adequadas restrições de
privacidade e de confidencialidade.

Exercício profissional deve ser
centrado nas necessidades do
indivíduo, reconhecendo as

A WHPA ESTÁ
EMPENHADA NA
MELHORIA DA
SAÚDE DAS
POPULAÇÕES
MUNDIAIS
ATRAVÉS DE
SERVIÇOS
EFICIENTES,
EFICAZES E DA
DISPONIBILIZAÇ
ÃO EQUITATIVA
DE CUIDADOS
PREVENTIVOS,
CURATIVOS, DE
REABILITAÇÃO
E PALIATIVOS

”

“
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competências e atributos de
cada profissão
• O EPC apoia o exercício centrado
no indivíduo. Ao colocar o foco nas
necessidades dos indivíduos, das
suas famílias e comunidades e
reconhecendo que estes são parte
da equipa colaborativa, minimizam-
se as diferenças profissionais e as
decisões são tomadas em parceria.
• O EPC requer respeito mútuo,
competência, confiança e sinergia
entre os membros da equipa.
Profissionais, que partilham um
objetivo comum, reconhecem e
respeitam o conhecimento, o papel
e as responsabilidades na equipa de
cada um. Quando as contribuições
individuais de todos os profissionais
são reconhecidas, há uma maior
probabilidade do encaminhamento
ser efetuado de forma adequada e
oportuna, com melhor
correspondência entre as
competências e as necessidades de

determinada pessoa. Sempre que
há sobreposição de âmbitos de
exercício, as equipas colaborativas
garantem que o profissional, cujos
conhecimentos melhor se
enquadram com as necessidades do
indivíduo, atua no momento
apropriado.
O EPC requer uma comunicação
eficaz, reforçada pela comunicação
ativa entre os membros da equipa e
com o indivíduo em questão e os
seus familiares, prestadores de
cuidados ou defensores.

Conclusão
A Aliança Mundial de Profissões de
Saúde irá promover o exercício
profissional em colaboração através
do exemplo, do apoio e através da
promoção de alterações dos
sistemas de educação, legislativo e
de saúde no sentido de criarem e
fortalecerem parcerias de
colaboração interprofissionais. Estas

parcerias serão incentivadas a
partilhar as suas experiências e
servir de exemplo para os outros,
espalhando assim o conhecimento
das melhores práticas. Como os
sistemas de saúde variam em todo
o mundo, a WHPA reconhece que o
exercício profissional em
colaboração deve considerar o
contexto local.
Março 2013
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Glossário:
Programas de educação básica de
nível de iniciação profissional - são
aqueles que preparamos indivíduos
para a prática enquanto
profissionais independentes e que
concede o pleno reconhecimento
legal e profissional [1].

São alternativas os termos: pré-
profissional e pré-licenciatura.
Educação pós-profissional – é a
formação subsequente ao nível de
iniciação profissional. A formação
pode levar quer a uma qualificação
formal, tais como pós-graduação,
e/ou à melhoria da prática
profissional e desenvolvimento
pessoal.

1 - Adaptado de: World Confederation for Physical Therapy. Policy statement: Education. London, UK: WCPT; 2011. www.wcpt.org/policy/ps-
education (Access date 19 September 2012)
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