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Visão 2020

O documento Visão 2020 da FDI World Dental Federation,
que disponibilizamos traduzido para português no site da
Ordem dos Médicos Dentistas, é considerado, a nível
mundial, de importância estratégica fundamental para a
profissão.

Os grandes desafios por que passa a medicina dentária não
são exclusivos de Portugal. São, grande parte deles, globais.

Como tal, a sua leitura atenta poderá ajudar a refletir todos
os decisores políticos, a sociedade civil, as profissões da
saúde, cada um de nós, sobre aquilo que pretendemos para
a saúde oral e, sobretudo, ajudar-nos a estar preparados
para enfrentar mudanças que se estão a verificar, que se
irão acentuar e que afetarão a forma como disponibilizamos
os nossos serviços à população.

O documento parte de duas premissas fundamentais:
• a saúde oral é um direito humano fundamental
• a saúde oral deve estar em todas as políticas

Cinco áreas prioritárias foram identificadas como pedras
angulares de um modelo novo, responsivo e justo:
1. dar resposta à crescente necessidade e procura de

cuidados de saúde oral
2. alargar o papel dos profissionais de saúde oral
3. construir um modelo educacional responsivo
4. atenuar os impactos da dinâmica socioeconómica
5. promover investigação e tecnologia essenciais e

translacionais

O “diagnóstico” efetuado no documento encontra, também,
em Portugal, um exemplo de um modelo que urge repensar,
partindo das cinco áreas atrás identificadas e desenvolvidas
no documento.

Senão vejamos no exemplo português:
a) falta de acesso a cuidados de saúde oral de grande parte

da população portuguesa;
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b) custo incomportável do tratamento dentário para uma
fatia importante da sociedade; 

c) o envelhecimento da população; 
d) a migração dos profissionais de saúde oral; 
e) o turismo dentário; 
f) os processos legislativos e de regulação em curso na área

da saúde;
g) e o aumento da utilização de tecnologias da informação e

comunicação em todos os segmentos das nossas vidas e
profissões.

Acresce, ainda, que  em Portugal, como em muitos outros
países desenvolvidos ou em desenvolvimento, é importante
reconhecer o pesado encargo das doenças da cavidade oral,
o que, sintetizando, se retrata da seguinte forma:
a) uma abordagem focada no tratamento, em detrimento da

prevenção da doença e promoção da saúde oral;
b) sendo as doenças da cavidade oral, a quarta doença mais

dispendiosa de tratar;
c) a cárie dentária afetando a maioria dos adultos, influindo,

por exemplo, o absentismos ao trabalho;
d) 60-90% das crianças em idade escolar, causando milhões

de faltas escolares anualmente, e permanece uma das
mais comuns doenças crónicas; 

e) a doença periodontal é das principais causas da perda de
dentes nos adultos, 

f) e o cancro oral é o oitavo mais comum e mais dispendioso;
g) a infeção oral: ex. nascimento prematuro e baixo peso dos

recém-nascidos até às doenças cardíacas;
h) baixo índice de saúde oral é um importante fator

contributivo para várias outras doenças passíveis de
prevenção.

Vejamos alguns tópicos focados no documento em cada
uma das áreas:

1. Dar resposta à crescente necessidade e procura de
cuidados de saúde oral
a) as doenças orais são as doenças mais comuns do

mundo (9 em 10 pessoas sofrem de cárie dentária e/
ou doença periodontal;



O bastonário
Orlando Monteiro da Silva
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b) envelhecimento da população;
c) má distribuição e planeamento na formação de

médicos dentistas;
d) o desafio da globalização;
e) a saúde oral como fundamental na saúde em geral e

na qualidade de vida dos cidadãos;
f) as desigualdades no acesso à saúde oral;
g) o desfasamento das necessidades reais e a procura

de facto;
h) a necessidade imperiosa da população melhorar os

conhecimentos sobre saúde oral; 
i) a necessidade de se racionalizar a formação de

recursos humanos, 
j) e de dotar as universidades de recursos adequados

para a sua formação e educação,
k) analisando a  eficácia e adequação dos diferentes

modelos do mercado de trabalho.

2. Alargar o papel dos profissionais de saúde oral
a) parte-se aqui da premissa de que a saúde oral partilha

os mesmos fatores de risco comuns com as doenças
crónicas mais importantes (cancro, diabetes, doenças
cardiovasculares , doenças respiratórias e doenças
mentais) e,

b) sendo, ela própria, fator de risco para as mesmas,
c) constituindo este facto uma oportunidade para

remodelar e alargar o papel dos  profissionais de saúde
oral;

d) para assumirmos novas funções e 
e) desempenharmos  um papel de liderança na

educação dos doentes e na prevenção da doença;  
f) conduzir e supervisionar equipas de saúde oral; 
g) promovendo  a  integração da saúde oral no sistema

global de saúde;
h) reforçando o reconhecimento das nossas

competências cínicas;
i) e a liderança das equipas de saúde,  sua direção e

orientação.

3. Construir um modelo educacional responsivo
a) os atuais modelos de formação em medicina dentária

não lidam adequadamente com as disparidades na
saúde oral;

b) há um afastamento entre a formação em medicina e a
formação em medicina dentária; 

c) apesar da saúde oral ser hoje amplamente
reconhecida como uma parte importante da saúde
geral,

d) é necessária uma revisão dos curricula educacionais, 
e) aumentando a atenção dedicada à saúde pública e

epidemiologia, 
f) colocando mais ênfase no pensamento crítico, 
g) dando aos médicos dentistas mais capacidade de

gestão de equipas e educação interprofissional;
h) é necessário formar profissionais de saúde oral que

consigam otimizar a saúde oral da sua comunidade.

4. Atenuar os impactos da dinâmica socioeconómica
a) as oscilações profundas na economia afetam

sobremaneira a nossa atividade;
b) os doentes tendem a atrasar as consultas e o

tratamento nas crises económicas;
c) por outro lado, o crescimento económico aumenta a

procura, que deve ser atendida;

d) temos que assegurar a sustentabilidade da medicina
dentária promovendo saúde oral em todas as políticas;

e) prestando cuidados de saúde oral baseados na
evidência científica;

f) assegurando-se justiça na remuneração dos cuidados
de saúde e que estes  proporcionem resultados
benéficos e mensuráveis para a saúde;

g) desenvolvendo novos modelos remuneratórios ao
médico dentista, que não passem exclusivamente pela
remuneração por ato médico, que levem em linha de
conta a abordagem do doente numa perspetiva de
autorresponsabilização e de envolvimento do doente
na gestão da sua própria saúde, 

h) dando assim um contributo para que o público tenha
acesso generalizado a cuidados de saúde oral e,

i) para a dignificação remuneratória das funções
altamente qualificadas dos médicos dentistas.

5. Promover investigação e tecnologia essenciais e
translacionais 
a) a saúde oral enfrenta dificuldades nos prazos de

implementação dos resultados da investigação e das
inovações tecnológicas na prática diária; 

b) temos que desenvolver uma abordagem consensual e
cientificamente fundamentada para os cuidados de
saúde oral;

c) com uma utilização proactiva e inovadora da tecnologia
e de materiais dentários;

d) facilitando as ligações entre cuidados de saúde oral e
investigação; 

e) utilizando mais a E-Saúde para promover a
comunicação entre os membros da equipa de saúde e
acelerar os processos de atendimento com qualidade
aos pacientes;

f) colocando os médicos dentistas e outros profissionais
de saúde oral a promover investigação e tecnologia
fundamentais e translacionais na próxima década;

g) integrando progressos evidentes nas áreas da biofísica,
biomecânica, engenharia de tecidos, biotecnologia,
terapia genética e molecular, tecnologia de
biomateriais, na prática clínica da profissão;

h) e dando ênfase acrescido às questões ambientais,
“medicina dentária verde”. 

A leitura deste documento, disponível em
http://on.omd.pt/v2020pt, no qual tive o privilégio de
participar, contribui para um maior envolvimento informado
de todos, desde logo antevendo tendências de futuro e
capacitando-nos diante de desafios complexos que se
colocam ao mundo das profissões e da nossa profissão aqui
em concreto focada.
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PRIMEIRA SEMANA EUROPEIA 

SENSIbILIzAçãO PARA O
CANCRO DE CAbEçA E
PESCOçO
A primeira semana europeia de sensibilização para o cancro de
cabeça e pescoço decorreu de 23 a 27 de setembro de 2013.
A Ordem dos Médicos Dentistas prestou apoio científico a esta
iniciativa, da responsabilidade da Sociedade Europeia da Cabeça
e Pescoço (EHNS) e do Grupo de Estudos Cancro da Cabeça e
Pescoço.
A campanha, denominada “Make sense”, teve como objetivo
sensibilizar a população e os profissionais de saúde para uma
doença mutilante, responsável pela morte de mais de 62 mil
pessoas em toda a Europa. Em Portugal, mata 3 pessoas por dia.
O cancro de cabeça e pescoço é o 6.º cancro mais comum do
mundo tendo sido diagnosticada esta doença a mais de 132 000
pessoas na Europa só em 2012. 
Esta campanha foi assinalada em Portugal com a organização
de diversas ações, entre as quais o “Dia Aberto” para a realização
do diagnóstico precoce em 39 hospitais do país, a colocação de
cartazes nos centros de saúde e hospitais, uma ação de rua com
a distribuição de informação sobre a doença, sessões de
esclarecimento nas escolas secundárias e ainda a edição de um
vídeo sobre a doença destinado aos mais jovens. 
Para informações adicionais, consulte o site oficial da campanha:
http://makesensecampaign.eu/pt/
Veja e partilhe o vídeo educativo, ou faça download do cartaz da
campanha, através do site da OMD:
www.omd.pt/noticias/2013/09/cancro-cabeca-pescoco

NOVO MANDATO 

FRANCISCO
GEORGE à
FRENTE DA DGS 
O médico Francisco George foi
reconduzido no cargo de diretor-geral
da Saúde, no passado dia 26 de
setembro, pela quinta vez
consecutiva, iniciando um novo
mandato de cinco anos à frente da
Direção-Geral da Saúde.

A Ordem dos Médicos Dentistas
esteve representada pelo bastonário,
Orlando Monteiro da Silva, a quem o
diretor-geral da saúde renovou o
compromisso de colaboração com a
Ordem dos Médicos Dentistas.
A Revista da OMD conversou com o
diretor-geral da saúde. Leia a
entrevista que gentilmente nos
cedeu na pág. 28 desta edição.

O médicO
FrANciscO
geOrge FOi

recONduzidO
NO cArgO de

diretOr-gerAL
dA sAúde, NO
pAssAdO diA

26 de
setemBrO

”

“

a
g
e
n
d
a

A cAmpANhA,
deNOmiNAdA
“mAke seNse”,
teve cOmO
OBjetivO
seNsiBiLizAr A
pOpuLAÇãO e
Os
prOFissiONAis
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NiLtON FArá
um pequeNO
espetácuLO

sOBre
mediciNA
deNtáriA

”
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CONGRESSO DA OMD

NILTON 
NA CERIMóNIA 
DE AbERTURA 
O humorista Nilton vai marcar presença
na cerimónia de abertura do Congresso
da OMD. 
A sessão, que marca o início do XXII
Congresso da OMD, está agendada para o
dia 22 de novembro, pelas  12h30, no
Centro de Congressos de Lisboa.
Nilton fará um pequeno espetáculo sobre
Medicina Dentária. Uma visão diferente e
bem-humorada da profissão de médico
dentista e das suas contingências e
especificidades.
O XXII Congresso da OMD que decorre
entre 21 e 23 de novembro, traz a
Portugal vários conferencistas de renome
mundial. 
A par do programa científico realiza-se em
simultâneo, como é habitual, a Expo-
Dentária. No ano passado, mais de 7 mil
pessoas passaram pelo Congresso da
OMD que decorreu na Exponor, no Porto. 

CURSOS DE INTRODUçãO à ATIVIDADE CLíNICA
AçõES DE FORMAçõES SãO 
DIRIGIDAS AOS MAIS JOVENS 
Quase duas centenas de médicos dentistas e estudantes finalistas de
medicina dentária participaram nos cursos de introdução à atividade
clínica que se realizaram no Porto e Lisboa, em outubro.
Dirigidas a jovens médicos dentistas, estas formações procuram
disponibilizar algumas orientações gerais e responder às dúvidas mais
frequentes de quem se inscreveu recentemente na OMD e que vai iniciar
o seu exercício profissional. 
A Ordem dos Médicos Dentistas realiza estes cursos, em colaboração
interna com o Centro de Formação Contínua e com o Conselho dos
Jovens Médicos Dentistas, pelo quarto ano consecutivo.
"Um médico dentista informado está muito mais capaz de dar resposta
aos desafios da profissão. Estes cursos são também um espaço
privilegiado de aquisição de informação e conhecimento, particularmente
úteis para quem inicia a sua atividade profissional", afirmou o bastonário,
Orlando Monteiro da Silva.
A avaliar pelos resultados dos inquéritos de satisfação dos cursos de
introdução à atividade clínica realizados este ano, esta continuará a ser
uma aposta de futuro.

A Ordem dOs
médicOs
deNtistAs
reALizA estes
cursOs, em
cOLABOrAÇãO
iNterNA cOm
O ceNtrO de
FOrmAÇãO
cONtíNuA e
cOm O
cONseLhO
dOs jOveNs
médicOs
deNtistAs

”

“

vai acontecer...

Curso de introdução à atividade clínica no Porto

Curso de introdução à atividade clínica em Lisboa
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O bastonário da Ordem dos Médicos
Dentistas de Portugal (OMD), Orlando
Monteiro da Silva, concluiu no final de
agosto o mandato de dois anos à
frente da FDI - Federação Dentária
Internacional com uma certeza “deixo
a FDI mais forte e mais sustentável do
que aquela que encontrei quando
assumi a presidência” assegura. 
Desde que assumiu funções na mais
relevante organização da medicina
dentária mundial, o bastonário da
OMD empenhou-se em cumprir as
metas estabelecidas no congresso do
México, em 2011. “Quando tomei
posse como Presidente, estabeleci
um compromisso de deixar a FDI
numa posição mais forte, de reforçar
a sua reputação e credibilidade

bALANçO DE DOIS ANOS

FDI conquIsta sorrIsos 
em toDo o munDo 

Na hora de deixar a presidência da Federação Dentária
Internacional (FDI), Orlando Monteiro da Silva, sai com a certeza

do dever cumprido. Único português que alguma vez liderou
aquele organismo, e também o seu mais jovem presidente, não
esconde o “orgulho” quando fala do reforço da capacidade de

intervenção da FDI no palco internacional, incluindo nas Nações
Unidas, e do equilíbrio das contas da organização. A aposta ganha
na aproximação estratégica a África e, em especial, aos PALOP, e a

Visão 2020 que vai orientar o futuro da profissão são também
metas alçancadas no mandato de Orlando Monteiro da Silva. A

FDI reúne agora cerca de 200 instituições dentárias de mais de 130
países que representam mais de um milhão de médicos dentistas.

Parceiros que testemunharam a integração da saúde oral na
estratégia global da ONU de combate às doenças crónicas e que
observaram o reconhecimento por parte da Organização Mundial

de Saúde de que a saúde oral é indissociável das estratégias
implementadas para a saúde em geral.
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perante os nossos parceiros,
membros, indústria e decisores
politicos do mundo inteiro” lembra
Orlando Monteiro da Silva. 
O presidente mais jovem na história
da FDI, que conta já com 113 anos
de vida, deixa “com orgulho” as
contas da federação equilibradas,
que, agora, “apresentam resultados
positivos em termos financeiros,
depois de vários anos de prejuízos”.
Orlando Monteiro da Silva classifica a
sua gestão como “desafiante, porque
vivemos tempos difíceis. A FDI, como
muitas outras ONG e organizações
diversas, teve que levar a cabo
medidas de adaptação a um contexto
económico internacional de
abrandamento do crescimento
económico e, em consequência, rever
o espectro e alcance das atividades
que levamos a cabo pelo mundo
inteiro”. Ainda assim, salienta que “foi
muito interessante como português
desempenhar esta tarefa verificando
que com credibilidade e a confiança
de todos é efetivamente possível
fazer mais com menos dinheiro”. 
Do seu mandato, Orlando Monteiro
da Silva destaca “2012 porque foi um
ano muito produtivo, não só porque a
FDI conseguiu alargar a sua
capacidade para advogar a saúde
pública e a saúde oral, mas também,
e simultaneamente, porque elaborou
e adotou um plano para a profissão
na próxima década”.
O documento “Visão 2020: construir
o futuro da saúde oral”, foi
precisamente o projeto que mais se
distinguiu no ano passado. A
proposta original, elaborada sem
qualquer outro ponto de partida, no
final de 2011, foi objeto de uma série
de discussões e alterações efetuadas
por uma equipa de trabalho em que
participou Orlando Monteiro da Silva.
Apenas oito meses após a sua
elaboração, o Visão 2020 foi
traduzido, impresso e entregue na
Assembleia-Geral da FDI, que
decorreu em Hong Kong, onde foi
recebido com um elevado nível de

comunidade mundial da qual nos
orgulhamos, uma comunidade
comprometida e empenhada com a
sua visão através das suas atividades
de saúde oral e de advocacia”.
No intenso percurso efectuado,
Orlando Monteiro da Silva bateu-se
pela integração da saúde oral na
estratégia global de combate às
doenças crónicas pela Organização
das Nações Unidas (ONU). Os
argumentos da FDI foram aceites e as
doenças orais partilham hoje os
mesmos fatores de risco com
doenças não transmissíveis (DNT), as
chamadas doenças crónicas, como
diabetes, cancro, doenças cardio-
vasculares e respiratórias,
beneficiando já de estratégias de
prevenção e controlo semelhantes.
Orlando Monteiro da Silva refere que
“este reconhecimento da OMS levou
a FDI a desenvolver guias
informativos sobre doenças não
transmissíveis para serem utilizados
pelos seus membros e dotar de
conhecimento e estratégias as
associações dentárias nacionais,
potenciando o seu envolvimento
nesta área dos cuidados de saúde,
um tema importante no debate
nacional e internacional nos últimos
anos. Com este guia disponibilizamos
informação e demonstramos como a
profissão pode desempenhar um

...

consenso e adotado praticamente
sem alterações. 
Para Orlando Monteiro da Silva “o
sucesso imediato do Visão 2020 não
se prende com o facto de o
documento não provocar agitação:
pelo contrário, as ideias que contém
são provocadoras e desafiantes para
a profissão. Mais ainda, gerou muita
curiosidade entre os médicos
dentistas, razão pela qual falei sobre
o Visão 2020 em toda as
apresentações que fiz nos últimos
meses. A pergunta que ouço
frequentemente é sobre as soluções
que serão disponibilizadas para as
questões que se colocam com este
documento. Esta é a próxima fase do
projeto. Com base no Visão 2020 vai
ser desenvolvido um plano de ação,
a partir do início de 2013 e em
colaboração com os parceiros
empresariais da FDI”. 
Aproximar a FDI das instituições
internacionais e garantir a sua
capacidade de influenciar nas
decisões foi outra das metas a que
Orlando Monteiro da Silva se propôs:
“Ajudei a FDI a concentrar-se na sua
imagem e credibilidade, através de
atividades no terreno e da sua
comunicação com o exterior.
Potenciámos este aspeto e
desenvolvemos o nosso capital
social, para demonstrar que ser parte
da FDI é fazer parte de uma

NO iNteNsO
percursO
eFectuAdO,
OrLANdO
mONteirO dA
siLvA BAteu-se
peLA
iNtegrAÇãO
dA sAúde
OrAL NA
estrAtégiA
gLOBAL de
cOmBAte às
dOeNÇAs
cróNicAs
peLA
OrgANizAÇãO
dAs NAÇões
uNidAs (ONu)

”

“

Delegação e participantes portugueses na cerimónia de tomada de posse como presidente da FDI, México 2011
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...
papel fundamental no controlo e
prevenção das DNT”. 
Ainda a pensar no futuro, a FDI
participou ativamente na negociação
e elaboração da Convenção de
Minamata sobre a utilização de
Mercúrio. Esta Convenção prevê o
desaparecimento até 2020 de todos
os produtos e equipamentos que
usam aquele elemento químico e que
no prazo de 15 anos deixe de ser
usado na indústria da mineração.
Ratificada no mês passado no Japão
por perto de 140 países a Convenção
de Minamata, foi considerada pela
diretora-geral da Organização
Mundial de Saúde, Margaret Chan,
como “um grande passo para a
protecção definitiva das
consequências devastadoras
[daquele metal] para a saúde. 
Tal como foi feito com as DNT, a FDI
também desenvolveu um guia sobre
a Convenção de Minamata e as suas
implicações na utilização do
amálgama dentário para apoiar os
médicos dentistas nos seus
contactos seja com os seus doentes,
com as autoridades governamentais
ou com a comunicação social.  
Além de sublinhar a importância da
saúde oral à escala global, Orlando
Monteiro da Silva intensificou o papel
da organização, quer através do
estreitamento da relação com os
parceiros - como no caso da
campanha “Live, Learn, Laugh” e dos
programas baseados nas
comunidades em África -, quer na
melhor e maior integração dos
milhões de pessoas que falam
português no mundo. Materializando
este objetivo, a Associação brasileira
de Cirurgiões Dentistas e a
Associação Moçambicana dos
Médicos Dentistas foram dois dos
novos membros que integraram a FDI
em 2012. Depois de ter promovido as
adesões à FDI de países como
Angola, Guiné bissau e Timor Leste,
através da Associação Dentária
Lusófona, Orlando Monteiro da Silva

Na opinião de Orlando Monteiro da
Silva “nunca devemos perder de vista
que o congresso da FDI é essencial
para a missão da nossa federação e
para as suas credenciais
democráticas. É um fórum de debate
sobre saúde oral e assuntos
relacionados sobre este tema, uma
oportunidade anual para as
associações nacionais darem voz às
suas opiniões, para resolver
diferenças no parlamento mundial e
uma fonte única de formação
contínua”.

deu, durante todo o seu mandato,
prioridade estratégica à relação com
os Países de Língua Oficial
Portuguesa, especialmente os
africanos.
No culminar do mandato de Orlando
Monteiro da Silva como presidente da
FDI, no Congresso anual que
decorreu na cidade turca de Istambul,
estiveram presentes mais de 16.000
congressistas, fazendo deste o maior
dos congressos de todas as áreas da
saúde realizado em Istambul e um
dos maiores de sempre da FDI.

NuNcA
devemOs
perder de
vistA que O
cONgressO
dA Fdi é
esseNciAL
pArA A missãO
dA NOssA
FederAÇãO e
pArA As suAs
credeNciAis
demOcráticAs

”

“ Conferência de imprensa, Turquia 2013

Estratégia FDI para a África, Capetown 2012
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Durante o mandato de Orlando
Monteiro da Silva foram ainda
assinadas parcerias para a realização
do Congresso 2014 em Nova Deli,
India, 2015 em banguecoque,
Tailândia e ainda um conceito
inovador a nível do programa mundial
de formação contínua da FDI, o 1º
congresso regional da FDI que terá
lugar em 2015 em Santiago do Chile.
Face aos resultados alcançados,
Orlando Monteiro da Silva conclui que
“conseguimos ultrapassar os
enormes desafios de tempos
recentes, em que a conjuntura
económico-financeira mundial nos
colocou grandes obstáculos e
alcançámos todos os objetivos a que
nos propusemos e que de nós
dependiam”. “Este esforço” salienta
“deveu-se também ao Conselho da
FDI, ao Comité Executivo, aos
funcionários que diarimante
trabalham na FDI, sob liderança do
seu diretor executivo e aos
voluntários dos vários comités da FDI
e a todos que trabalhando juntos
partilham da mesma paixão pelo
sucesso da nossa organização”. 
Orlando Monteiro da Silva reconhece
que “uma das coisas que mais me
impressionou, desde que assumi
funções como presidente da FDI, é o
carinho e sentimento de fraternidade
dentro da comunidade internacional
de médicos dentistas. Constatei uma
onda de apoio, não apenas racional
mas emocional, único na nossa

[para aquele continente], no final do
ano passado, vai possibilitar uma
abordagem faseada com uma visão
integrada da saúde oral na saúde em
geral”, sublinha Orlando Monteiro da
Silva, lembrando que “Moçambique
e Guiné bissau fazem parte do grupo
de países contemplados nesta
primeira abordagem”. Durante as
visitas de trabalho que efetuou a
mais de trinta países enquanto
presidente da FDI, Orlando Monteiro
da Silva participou em inúmeras
iniciativas de promoção da saúde oral
no âmbito da campanha “Unilever’s
brush Day + Night”. Foi o que
aconteceu em setembro do ano
passado, em bali, na Indonésia, onde
mais de cinco mil crianças
aprenderam a escovar corretamente

... 

federação, em cada evento em que
participei”.
As viagens foram uma constante ao
longo do seu mandato e Orlando
Monteiro da Silva esteve em todos os
continentes, constatando diferentes
realidades, com diferentes recursos e
diferentes abordagens à promoção
da saúde oral.
O único português presidente da FDI
reconhece que do ponto de vista
pessoal este foi um cargo muito
importante “no meu papel de
embaixador da FDI, partilhando a
mensagem ética e os valores da FDI,
através dos seus membros e outras
instituições de todo o mundo, fui
tocado pelo entusiasmo dos meus
anfitrões em 35 países pelo trabalho
da FDI e pelo compromisso de todos
pelos valores da profissão de médico
dentista. Foi esta energia e
entusiasmo que me ajudaram a
cumprir com o meu compromisso”. 

Viver, aprender e sorrir
Estima-se que apenas 20 por cento
da população mundial tenha acesso
ao flúor. A pensar sobretudo nos
países onde os cuidados de saúde
oral abrangem uma percentagem
mínima da população, a FDI continua
empenhada na incrementação do
“Live, Learn, Laugh”, um programa
levado a cabo em parceria com a
multinacional Unilever. “A maioria
destes países situa-se em África e é
onde a estratégia aprovada pela FDI

OrLANdO
mONteirO dA
siLvA
pArticipOu em
iNúmerAs
iNiciAtivAs de
prOmOÇãO dA
sAúde OrAL

”

“

MENSAGEM DE MARGARET CHAN,
DIRETORA-GERAL DA OMS:

A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde,
Margaret Chan, numa mensagem gravada em vídeo
para a cerimónia de boas-vindas do Congresso Anual
Mundial da Federação Dentária Internacional, que
decorreu em agosto de 2012, em Hong Kong, elogiou
a medicina dentária como "um membro muito
respeitado da família saúde pública".
"Depois de tudo", afirmou, "a medicina dentária foi
pioneira no conceito de medicina preventiva,
transformando-a numa arte, bem como uma ciência.
Uma profissão que torna a prevenção um incentivo de
orientação merece o nosso maior respeito."
Margaret Chan ainda destacou alguns projetos da FDI,
em particular o Atlas de Saúde Oral e a iniciativa
Live.Learn.Laugh.

Saúde oral incluída na Declaração Política das Nações Unidas, EUA 2011
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...
os dentes. Desde o seu arranque, o
“Live, Learn, Laugh” já chegou a pelo
menos um milhão de pessoas, em
mais de quarenta países. Tendo em
conta o sucesso do programa que
encoraja a escovagem de dentes
bidiária com um dentífrico com flúor, a
FDI e Unilever decidiram, em setembro,
no 101º Congresso Anual da FDI, em
Istambul, na Turquia, prolongar a
parceria, que envolve um investimento
de mais de 6 millões de euros, (e os
sorrisos) por mais seis anos.

Aposta em África
Ouvir, aprender e acordar uma
estratégia comum para reforçar a
capacidade e credibilidade das
associações dentárias do continente
africano foram os objetivos do
congresso da FDI que decorreu na
Cidade do Cabo, na África do Sul, em
outubro do ano passado. Durante os
trabalhos, que contaram com a
presença de delegados de
Moçambique e da Guiné bissau,
entre os representantes das
dezasseis associações de cirurgiões
dentistas participantes, “foi
alcançado um verdadeiro consenso
no caminho a seguir”, sublinhou
Orlando Monteiro da Silva, numa
referência à afinação de muitas das
ideias que integram a Estratégia
Africana para a Saúde Oral,
apresentada já este ano. Para
Orlando Monteiro da Silva trata-se de
um documento que vai além da
simples definição estratégica: “É
também uma lista de actividades que
devem ser levadas a cabo, quer pelas
associações dentárias das nações
africanas, quer pela própria FDI”,
como fez questão de reiterar na
mensagem proferida na assembleia-
geral de 2013 da Federação, a última
a que presidiu e que decorreu em
setembro, em Istambul. “A recente
cimeira africana proporcionou
também a esses países, por exemplo
Moçambique, a possibilidade de
integrar o 'guarda-chuva' da

Uma ferramenta de trabalho (que
inclui um cartão de saúde e guias
para profissionais, doentes e público)
ao serviço dos médicos dentistas que
os diferentes profissionais podem
usar na abordagem aos pacientes e
público em geral, estimulando
alterações de comportamento e
estilos de vida.

Uma visão para o futuro
Com o objectivo de “liderar o mundo
para uma óptima saúde oral”, a FDI
mostra-se empenhada em prosseguir
os desígnios do Visão 2020, desde
que o documento foi entregue na
Assembleia Geral de Hong Kong, no
ano passado. A aposta na construção
de um novo modelo de cuidados de
saúde oral, liderada pelos médicos
dentistas em colaboração com os
diferentes parceiros de todos os
sectores de atividade, foi uma das
prioridades do mandato de Orlando
Monteiro da Silva na presidência da
FDI e a estratégia que mais se
distinguiu do trabalho da federação
em 2012. O projecto pretende
alcançar até 2020 “grandes
melhorias na saúde oral” e reduzir as
desigualdades através de “estratégias
baseadas na investigação para a
prevenção eficaz da doença”. Além de
prever que o reforço da educação e
comunicação dos resultados

estratégia para África que a FDI se
encontra a desenvolver” sublinhou o
presidente da FDI.

Evitar mortes está ao alcance de
todos 
Os números são esclarecedores: 90%
da população mundial sofre de cárie
dentária ou doenças das gengivas,
mas apenas 60% tem acesso a
cuidados de saúde oral. O cancro da
boca é o oitavo mais comum no
mundo e o mais caro de tratar. Dados
a que se junta o fato de a doença
periodontal estar diretamente ligada
à diabetes, doenças cardíacas, partos
prematuros, baixo peso ao nascer e
outros problemas de saúde. As
patologias orais são as doenças
crónicas mais comuns em todo o
mundo, pelo que as Nações Unidas
integraram a saúde oral na estratégia
global para aquelas doenças, numa
reunião na sede da organização em
Nova Iorque, em setembro de 2011, e
que foi o primeiro ato de Orlando
Monteiro da Silva como embaixador
da FDI. Um encontro preparado com
o lançamento no Dia Mundial da
Saúde do “tool kit” doenças crónicas.
“Uma resposta prática ao
crescimento 'epidémico' deste tipo de
doenças, responsáveis por cerca de
sessenta por cento do número de
mortes a nível mundial”, explica a FDI.

A ApOstA NA
cONstruÇãO
de um NOvO
mOdeLO de
cuidAdOs de
sAúde OrAL,
LiderAdA
peLOs
médicOs
deNtistAs em
cOLABOrAÇãO
cOm Os
diFereNtes
pArceirOs de
tOdOs Os
sectOres de
AtividAde, FOi
umA dAs
priOridAdes
dO mANdAtO
de OrLANdO
mONteirO dA
siLvA NA
presidêNciA
dA Fdi

”

“

Cerimónia de tomada de posse da atual presidente da FDI, TC Wong,
Istambul 2013

Poul Erik Pedersen, diretor do Programa de
saúde oral da OMS, Istambul, 2013
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investigativos bem como a utilização
das tecnologias de E-saúde terão
promovido na próxima década “uma
abordagem mais colaborativa dos
cuidados de saúde oral”, o documento
defende que a credibilidade dos

médicos dentistas será reforçada “por
uma agenda de investigação sólida e
com visão de futuro”. O sucesso do
documento “Visão 2020: construir o
futuro da saúde oral” prende-se
também, nas palavras de Orlando

TESTEMUNHOS

Tin Chun Wong, atual presidente da FDI:
“Gostaria de agradecer ao Dr. Orlando Monteiro da Silva pela dedicação que demonstrou. Como ele, também eu estou empenhada na
construção de uma FDI mais forte e influente, que fale em nome da profissão para uma plateia mundial. Prevejo que este seja um
mandato emocionante e ocupado.”
(Cerimónia de abertura do Congresso da FDI, em Istambul, em 2013)

“Membros da Assembleia-geral da FDI,
Este é um momento muito importante para mim e o início de uma aventura de dois anos. Sinto-me inspirada, mas assustada com as
tarefas que me esperam.
Antes de mais, gostaria de agradecer, pessoalmente e em nome da Assembleia-geral, ao nosso colega e amigo Dr. Orlando Monteiro
da Silva. Orlando, creio que falo por todos quando afirmo que fez um trabalho fantástico nos últimos dois anos: foi incansável,
omnipresente e dedicado na comunicação da importante mensagem da FDI, reforçando a sua credibilidade e divulgando-a em locais
onde não era anteriormente conhecida. A FDI tem para consigo uma grande divida de gratidão.
Gostaria ainda de agradecer à Assembleia-geral a confiança que em mim depositou. É minha intenção assumir o cargo de presidente
da FDI e as responsabilidades que acarreta, com toda a diligência e empenho que me são exigidos.”
(Assembleia-geral da FDI, em Istambul, em 2013:

Jean-Luc Eiselé, diretor executivo da FDI:
“Por último, gostaria de agradecer ao Conselho e ao Comité Executivo pela sua orientação e apoio. Foi um ano repleto de desafios, mas
muito gratificante. Gostaria de agradecer especialmente ao presidente da FDI, Dr. Orlando Monteiro da Silva, pela sua magnífica
liderança. Pessoalmente gostei muito destes dois anos de colaboração e estou muito grato pelo seu apoio, pelos seus conselhos
importantes e pela sua orientação.”
(Relatório apresentado na Assembleia-geral da FDI, em Istambul, em 2013) 

Paulo Ribeiro de Melo, secretário-geral e presidente do Conselho Diretivo da OMD
“Como presidente do Conselho Diretivo da OMD e delegado da FDI, gostaria de agradecer ao nosso bastonário, Orlando Monteiro da
Silva, pela sua extraordinária prestação como presidente da FDI.
Desde a sua eleição sabíamos que Orlando Monteiro da Silva se empenharia seriamente na sua importante missão.
As suas capacidades de liderança e trabalho em equipa, bem como a sua dedicação em todos os desafios que tem enfrentado, são
sobejamente conhecidos dos médicos dentistas portugueses e puderam ser reconhecidos pela maioria dos delegados da FDI.
Conseguir colocar a situação financeira da FDI mais estável, lançar o projeto “Visão 2020” e representar a FDI em eventos que tiveram
lugar um pouco por todo o mundo, é na realidade uma proeza extraordinária ao alcance de poucos. 
Claro que toda a equipa que trabalhou com Orlando Monteiro da Silva, enquanto presidente da FDI, está de parabéns. A presidente-eleita,
a tesoureira, o diretor executivo, o conselho, as comissões e os colaboradores, também, merecem o reconhecimento pelos resultados
obtidos. 
Ao longo destes anos, pude comprovar a sua capacidade de trabalho e a gestão que conseguiu ter dos seus compromissos, colocando
o mesmo empenho e dedicação aos assuntos nacionais da mesma forma que os da FDI.
A delegação portuguesa na FDI está, pois, muito orgulhosa da prestação de Orlando Monteiro da Silva nestes anos, principalmente pela
capacidade de contornar os graves problemas que enfrentou no início do seu mandato, conseguindo transformar a FDI numa organização
mais forte e fiável.
Muito obrigado Orlando!
(Carta dirigida ao bastonário da OMD e presidente cessante da FDI) 

Monteiro da Silva, com o facto de
conter “ideias provocatórias e
desafiantes para a profissão”. Este
documento pode ser consultado na
sua versão em português (de
Portugal) no site da OMD www.omd.pt
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Foram sessões de trabalho bastante
participativas em que estiveram
envolvidos os elementos da OMD. Na
qualidade de delegados, estiveram
presentes Paulo Ribeiro de Melo,
Ricardo Faria e Almeida, Gil Alves e
Artur Lima.
Dos eventos mais importantes da
semana destacam-se as duas
assembleias-gerais, que decorreram
nos dias 26 e 30 de agosto. A
primeira, apresenta-se, como é

DELEGADOS E REPRESENTAçãO PORTUGUESA DA OMD

PartIcIPação atIva nas
reunIões e comItés Da FDI
Como de há vários anos a esta parte, também este ano, a Ordem

dos Médicos Dentistas participou ativamente durante toda a
semana nas reuniões satélites do Annual World Dental Congress

(AWDC), da Federação Dentária Internacional (FDI), que
decorreu em Istambul, entre os dias 28 e 31 de agosto.

costume, de natureza introdutória, a
propósito dos temas a deliberar na
segunda assembleia-geral. Esta é o
ponto conclusivo da semana. 
A anteceder a referida assembleia-
geral, durante toda a semana
decorrem mais três reuniões
(designadas, open forum) para
discussão dos pontos mais
importantes e apresentação dos
resultados dos comités de trabalho
da FDI, bem como para apresentação

dos candidatos a esses mesmos
comités, ao conselho e, se for
ocasião, à presidência. Essas
reuniões decorreram, este ano, nos
dias 25, 27 e 28 de agosto.
Da Assembleia-geral de 30 de agosto
destacam-se as seguintes matérias:
• A aprovação da  Declaração de

Istambul que defende a saúde oral
como um direito fundamental e
parte integrante da saúde geral e
bem-estar dos Seres Humanos (ver
caixa). Qualquer médico dentista
tem a possibilidade de subscrever
a declaração, disponível no site da
FDI: http://www.fdiworldental.org/
publications/declarations/
istanbul-declaration.aspx

• A passagem da presidência da FDI
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às suas associações membros
para consciencializarem os
governos, políticos e líderes sobre
a importância dos principais
fatores de risco comuns que
afetam a saúde oral e outras DNT.

- Saúde oral e os determinantes
sociais da saúde:
Entre outros, a declaração apela
à FDI para que se envolva com os
principais parceiros,
nomeadamente a Organização
Mundial de Saúde (OMS) e a
Associação Internacional para a
Investigação Dentária (IADR), no
sentido de desenvolver uma
abordagem integrada para a
redução global das desigualdades
na saúde oral. Apela ainda aos
profissionais de saúde oral, no
interesse da saúde oral em todas
as políticas, para atuarem junto
dos líderes e decisores políticos
do governo e de ONG, a nível local,
nacional, regional e global.

- Infeção/inflamação oral como
um fator de risco para doenças
sistémicas:
A FDI salienta que todos os
profissionais de saúde devem

2013-2105, para Tin Chun Wong,
de Hong Kong, cessando Orlando
Monteiro da Silva o seu mandato de
dois anos à frente dos destinos da
FDI. A este propósito o Conselho
Diretivo da OMD realçou a excelente
prestação do seu bastonário e
enalteceu a mais-valia que tal
mandato representa para todos os
países lusófonos (como referido na
caixa "Testemunhos da pág. 13)

• A eleição do presidente da FDI para
2015, o francês Patrick Hescot e a
eleição de elementos para a
direção e comissões da FDI.

• A aprovação de cinco declarações
de princípios e linhas de ação sobre:
- Doenças não transmissíveis
(DNT): com a abordagem dos
fatores de risco comuns para a
prevenção e controlo da doença,
agora inscrita no princípio da
ONU, esta declaração leva mais
longe o reconhecimento do
impacto da saúde oral na saúde
geral, ao defender a incorporação
de estratégias de prevenção e
controlo da saúde oral na agenda,
intervenções, programas e
campanhas de DNT. Apela à FDI e

compreender as implicações
clínicas da doença oral na saúde
sistémica e bem-estar geral.
Apela às associações nacionais e
profissões de saúde oral em todo
o mundo para que assumam um
papel consultivo, essencial na
transmissão do conhecimento
científico para a consciência
pública e política, para que a FDI,
em colaboração com a OMS,
defenda a inclusão da saúde oral
na política de saúde dos governos
e promova o acesso regular a
cuidados de saúde oral.

- Diagnóstico salivar:
Esta declaração destaca a
necessidade dos profissionais de
saúde oral estarem conscientes
do potencial que as análises
salivares não-invasivas, sobre
vários parâmetros da saúde geral,
podem ter e das importantes
implicações na prática clínica. A
FDI recomenda que se realizem
mais estudos básicos,
translacionais e clínicos sobre
análises salivares e que cada
associação nacional esclareça o
papel do médico dentista dentro
da equipa de cuidados de saúde
em relação às análises salivares.

- Bisfenol-A (BPA) em materiais
restauradores dentários:
É a primeira vez que a FDI emite
uma declaração sobre este
assunto. Devido à limitada
investigação atualmente
disponível sobre os impactos
resultantes do processo de
fabrico do bPA, a FDI
desaconselha a sua utilização na
produção de materiais dentários
e realça a importância de
implementação de estratégias de
prevenção da cárie dentária, que
permitirão, assim, a redução da
necessidade de materiais de
restauração.

As declarações aprovadas poderão
ser consultadas na íntegra no site da

... 

AprOvAÇãO dA
decLArAÇãO
de
istAmBuL que
deFeNde A
sAúde OrAL
cOmO um
direitO
FuNdAmeNtAL
e pArte
iNtegrANte dA
sAúde gerAL e
Bem-estAr
dOs seres
humANOs

”

“

Paulo Ribeiro de Melo, a assinar a Declaração de Istambul
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...
OMD: http://on.omd.pt/fdicdec
Ainda no âmbito das assembleias- 
-gerais, no Open Fórum 3, do dia 28
de Agosto, Paulo Ribeiro de Melo teve
a oportunidade de participar nas
sessões de apresentação, com o
tema “Dentist Voucher – The public
oral health program in Portugal”. 
A apresentação despertou o
interesse e curiosidade dos
presentes, tendo sido várias as
associações dentárias que
solicitaram o envio de informação
adicional e textos sobre o tema para
incluírem nas suas revistas
institucionais, ou para servirem de
exemplo nas negociações de novos
programas de saúde oral.
No dia 27 de Agosto, de manhã,
Paulo Ribeiro de Melo participou
ainda na reunião dos National Liaison

Officers. Trata-se da reunião que
integra um representante por
nacionalidade incumbido de
promover o AWDC, bem como todas
as iniciativas da FDI no próprio país.
Uma série de informações relevantes
sobre as atividades da FDI foram
expostas, de forma a poderem ser
transmitidas em todo o mundo.
Realce para a disponibilização de
vários meios de promoção
produzidos pela FDI e que poderão
ajudar os países membros na
preparação do próximo Dia Mundial
da Saúde Oral.
No dia 28, da parte da tarde,
decorreram mais duas reuniões com
participação portuguesa:
• A reunião da European Regional

Organization (ERO) da FDI,
presidida pelo suíço Philippe
Ruska, contou com a presença dos
delegados Paulo Ribeiro de Melo e
Ricardo Faria e Almeida. Nesta
reunião, foi apresentado o resumo
das iniciativas desenvolvidas pelos
diferentes grupos de trabalho,
estando Portugal representado, em
três dos seis grupos, pelo seu
delegado Paulo Ribeiro de Melo. 

• A reunião da Associação Dentária

Lusófona, presidida por Pedro
Pires, vice-presidente da ADL,
contou com a presença de
representantes do brasil, Angola e
Macau e a Sociedade Portuguesa
de Estomatologia e Medicina
Dentária (SPEMD) participou como
observadora. Nesta reunião
participaram, também, os colegas
Artur Lima, da direção da ADL,
Natália Lucas Nunes, Gil Alves e
Nuno Montezuma de Carvalho, e
foram debatidos temas pertinentes
para o exercício profissional nos
diferentes países e propuseram-se
estratégias de cooperação efectiva
entre todos. Ficou agendada nova
reunião que decorrerá no próximo
dia 23 de novembro em Lisboa,
durante o Congresso da OMD. 

Ainda no dia 28 decorreu a cerimónia
de abertura do AWDC, que contou
com um discurso do Presidente da
FDI, Orlando Monteiro da Silva e onde
se testemunhou publicamente a
passagem da Presidencia para Tin
Chun Wong, que viria a ser
formalizada na Assembleia geral do
dia 30 de agosto. A delegação
portuguesa esteve presente nessa
cerimónia, juntamente com alguns
médicos dentistas que fizeram
questão em testemunhar mais um
momento importante para a história
da Medicina Dentária portuguesa.
Também no AWDC a OMD marcou
presença com uma área de
exposição para promoção do
Congresso de 2014, tendo os colegas
Pedro Pires e Gil Alves encetado
vários contactos com empresas
interessadas em participar como
expositoras ou patrocinadoras do
congresso.
Para além destas participações, três
portugueses estiveram envolvidos
nas sessões de trabalho da FDI:
• O bastonário Orlando Monteiro da

Silva que devido à sua posição teve
compromissos quase
permanentemente durante todos
os dias.

• O secretário-geral da OMD, Paulo

Ribeiro de Melo, como membro do
Public Health Committee que
reuniu nos dias 27 de tarde e 28 de
manhã. Nessas reuniões foi
definida a estratégia de promoção
de saúde oral em países menos
desenvolvidos, ou em vias de
desenvolvimento, bem como a
realização de um novo “Atlas de
Saúde Oral”, que congrega a
informação mundial sobre vários
indicadores. Foi, de igual forma,
debatido o papel da comissão no
Observatório de Saúde Oral, a
implementar no âmbito do
documento “Vision 2020”, e no
qual participou na definição dos
indicadores.

• A colega Natália Lucas Nunes
participou nas reuniões do
Communications and Member

Suppot Committee (CMSC). Nestas
reuniões foram debatidas as
estratégias de promoção do Dia
Mundial da Saúde Oral, no próximo
dia 20 de Março de 2014, de
divulgação do próximo AWDC e de
comunicação entre todos os
membros da FDI. 

Este comité está sob a direção e
monitorização do Conselho,
prestando assessoria sobre matérias
relacionadas com a comunicação
interna e externa, assim como
membros da FDI. Analisa, também,
as candidaturas para as bolsas de
viagem provenientes de associações
representantes de países menos
desenvolvidos, para a participação
nos congressos anuais, assembleias-
gerais e outras reuniões dentro da
FDI.
Promove reuniões entre os membros
do CMSC e os representantes dos
países contemplados com essas
bolsas, com o objetivo de apresentar
a estrutura da FDI, assim como a
troca de experiências profissionais,
políticas de saúde, níveis de saúde
oral e processos de formação
graduada e contínua.
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DECLARAÇÃO DE ISTAMBUL
SAÚDE ORAL E SAÚDE GERAL: APELO A UMA ABORDAGEM COLABORATIVA

No 101º Congresso Anual Mundial da Federação Dentária Internacional, a Assembleia Geral da FDI emitiu a seguinte declaração:
“Defender consistentemente a saúde oral enquanto direito humano fundamental e parte integrante da saúde geral e do bem-estar, e:
Considerando que,
• A cárie dentária e a doença periodontal representam os mais comuns e mais frequentes encargos com a saúde oral global (a cárie

e a doença periodontal afetam mais de 90% da população mundial), e o cancro oral é o oitavo mais comum, responsável por 400.000
a 700.000 mortes por ano a nível mundial.

• A evidência científica comprova uma associação significativa entre as doenças orais e as doenças ou desordens sistémicas. As DNT,
tais como diabetes, cancro, doença cardiovascular, respiratória e oral, partilham fatores de risco, incluindo uma dieta pouco saudável,
tabagismo e consumo excessivo de álcool. É, portanto, crucial adotar uma abordagem multidisciplinar e uma melhor colaboração entre
as profissões dentária, médica e outras profissões relacionadas com os cuidados de saúde.

• 36 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a DNT e 86% das mortes prematuras ocorrem nos países em desenvolvimento.
Os médicos dentistas, para além de defenderem e promoverem a saúde oral, estão empenhados em assumir uma maior
responsabilidade no contributo para a melhoria da saúde geral, da qualidade de vida e do bem-estar dos doentes individualmente e
da população em geral. Alinhados com a Visão 2020 da FDI, os médicos dentistas estão dispostos a apoiar o Plano de Ação 2013-
2020 da OMS para DNCs e a desempenhar um papel fundamental na persecução dos seus objetivos.  

Apelo
à FDI e às associações que a integram para que apoiem uma maior abrangência no âmbito do exercício dos médicos dentistas e que
salientem a necessidade dos médicos dentistas alargarem o seu papel e as suas responsabilidades para a melhoria da saúde geral e
do bem-estar da comunidade que servem.

Apelo ainda
Aos líderes da saúde a nível nacional, regional e mundial para que reconheçam a saúde oral como um componente essencial da saúde
geral e para que promovam uma abordagem colaborativa interprofissional reforçada no desenvolvimento das políticas globais e
nacionais”

Para subscrever a petição aceda ao site da FDI:
http://www.fdiworldental.org/publications/declarations/istanbul-declaration.aspx
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Na reunião que decorreu a 2 de
outubro, Orlando Monteiro da Silva
fez-se acompanhar pelo secretário-
geral da Ordem dos Médicos
Dentistas, Paulo Ribeiro de Melo, e
pela diretora do Departamento
Jurídico da OMD, Filipa Carvalho
Marques.
O motivo concreto da audiência
prendeu-se com os elevados valores
das taxas de inscrição e registo na
Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
e o projeto Sinas Saúde Oral. “O valor
das  taxas  está muito elevado e a
própria  ERS  o assume e pede ao
Governo para adequar o valor
[definido em portaria] ”, explicou o
bastonário.
Cada consultório tem de pagar mil

profissional pode ter de pagar uma
nova taxa, no caso de o seu regime
fiscal ser o de uma sociedade.
A Ordem dos Médicos Dentistas
contestou também um estudo
da ERS sobre qualidade e segurança
dos consultórios, levantando
suspeitas “infundadas” que colocam
em causa milhares de profissionais,
facto que fará parte da exposição a
remeter ao Provedor de Justiça.
A avaliação do Sistema Nacional de
Avaliação em Saúde (SINAS) para a
área dentária foi divulgada
publicamente no final de agosto,
tendo sido logo contestada pela
Ordem, que ponderou até agir
judicialmente contra a ERS.
Para a Ordem dos Médicos
Dentistas, foi “lançado um manto de
suspeição sobre as mais de 4.000
clínicas e consultórios de medicina
dentária que estão licenciados” e
que obedecem a “critérios muito
exigentes”. O que OMD contesta é
que a ERS divulgue como qualidade
um projeto que não contempla
critérios de qualidade, nem de
segurança ou satisfação do doente.
“A informação da ERS não tem a ver
com qualidade nem com segurança
do doente, tem a ver com a medição
de parâmetros de hotelaria”, ironizou
o bastonário.
A sessão foi presidida por Maria
Antónia de Almeida Santos (PS) -
presidente da Comissão Parlamentar
da Saúde, e Luísa Salgueiro (PS).
Entre os deputados presentes,
colocaram perguntas Luís Vales
(PSD), Manuel Pizarro (PS), João
Serpa Oliva (CDS-PP), Paula Santos
(PCP) e o médico dentista Nuno Reis
(PSD).

euros pelo primeiro registo, a que se
adicionam 25 euros por cada
profissional que lá trabalhe.
As  taxas  anuais seguintes, de
manutenção, são de 500 euros mais
12,5 euros por cada profissional de
saúde. “É um valor claramente
excessivo, particularmente no
momento que vivemos (…).alertou
Monteiro da Silva.
A Comissão Parlamentar de Saúde
admite a convocação da ERS e da
OMD para uma audiência conjunta e
o bastonário manifestou total
disponibilidade para o efeito.
O bastonário lembrou ainda que há
duplicação no pagamento de taxas,
uma vez que, além das que são
pagas pelas clínicas, cada

Durante cerca de duas horas, o bastonário da Ordem dos Médicos
Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, teve oportunidade de descrever

em pormenor, na Comissão Parlamentar de Saúde, a situação da
medicina dentária em Portugal. O acesso da população à medicina

dentária e as condições de empregabilidade dos médicos dentistas foram
também abordados.

OMD NA COMISSãO PARLEMANTAR DE SAúDE

taxas elevaDas Da ers 
contestaDos no Parlamento
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Filipa Chasqueira

A capacidade de refletir sobre as ações a praticar durante o exercício de uma profissão deve
acontecer logo no início do processo de aprendizagem, que conduz à obtenção da qualificação
necessária para o desempenho profissional. De acordo com alguns autores, ainda durante a
adolescência, esta reflexão deve ser considerada quando se escolhe uma profissão, devendo
ser o jovem informado e elucidado sobre a futura carreira e, o conjunto de deveres, com os
quais estará prestes a assumir um compromisso, que definirá muitas vezes o seu sucesso
profissional. 
A formação dirigida ao exercício profissional numa atividade da área médica, inclui aquisição de
competências referentes a uma prática específica, que deve obrigatoriamente ser acompanhada
de uma informação, sobre as regras estabelecidas para o desempenho profissional com
sucesso, das quais fazem indubitavelmente parte, o conceito de ética para o exercício
diferenciado da área.
Na formação em medicina dentária a transmissão do conhecimento sobre os aspetos legais e
normativos deve iniciar-se muito antes do contato do aluno com o exercício profissional. O
conhecimento deve ser reforçado continuamente durante o ensino tutorial, sendo este o melhor
momento para que, no contexto do ensino dirigido a uma prática clínica profissional, os
conhecimentos possam ser colocados em prática e corrigidas as ações. Esta fase permite não
só a aquisição de competências técnicas, mas também o respeito pelo ser Humano, o
conhecimento e respeito da aplicação dos princípios de responsabilidade, confidencialidade,

privacidade, não-maleficência, justiça e tolerância relativa à
relação médico-doente, respeito pelo perfil biopsicossocial do
doente, flexibilidade sem interferência na correta decisão e
fidelidade na relação, sempre numa base de empatia
profissional. 
Em resumo a aplicação do código de ética e deontologia
profissional que nos rege, deve estar presente desde que
alguém opta por esta profissão e, não apenas, ter conhecimento
do mesmo, quando algum processo ético-disciplinar acontece
por desconhecimento ou mesmo por má interpretação da sua
aplicação.
Somos diariamente confrontados, em muitos meios de
comunicação incluindo as redes sociais, com o seu exponente
máximo de “envolvência”, com “novidades” sobre atitudes a
tomar no exercício da nossa profissão, para que se atinja o
sucesso profissional de uma “forma rápida e eficaz”. Tais
situações revelam apenas a “ética que nos rege” atualmente.
Não podemos esquecer que a ética é um fator primordial da vida
em sociedade e, contribui para uma convivência social mais
qualificada. Então, poderíamos usar estes meios de
comunicação para pôr em prática o conceito de “ser um
profissional ético”: …agir dentro dos padrões convencionais

definidos, não prejudicando o próximo!
Talvez a abordagem transversal contextualizada, dirigida e individual dos referidos conceitos
éticos e deontológicos, durante uma formação em medicina dentária, seja a melhor aposta para
que se possam minimizar algumas situações não toleráveis do exercício desta profissão. Tal
estratégia deve ser repensada pelos responsáveis dos cursos e docentes de medicina dentária,
no que concerne à cronologia de aplicação e sedimentação destes conceitos, para que os futuros
profissionais não tomem contacto “direto” com a profissão, através do ensino tutorial, sem terem
o devido conhecimento sobre os conceitos de ética que a regem. Deixo igualmente aos
responsáveis pela regulamentação do exercício profissional da medicina dentária, o desafio de
participarem igualmente na avaliação dos conhecimentos que os futuros profissionais têm sobre
ética no exercício da nossa “mui nobre profissão”. Deste modo, poderá contribuir-se para uma
mudança nas atitudes daqueles que persistem em encarar de forma distorcida a nossa
profissão, não contribuindo em nada para a dignificação da mesma.
Para o bem da medicina dentária e da saúde dos utentes, não podemos, nem devemos,
esquecer que existe uma parte do sucesso profissional que é indissociável do nosso
comportamento ético… e humano!

Sandra Gavinha

Médica dentista

Editorial
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O QUE SÃO AS DOENÇAS PERI-IMPLANTARES?

Atualmente existe evidência científica que demonstra excelentes resultados do tratamento com implantes
na reabilitação de desdentados totais e parciais. No entanto, as doenças peri-implantares são uma
realidade. 
O termo coletivo doenças peri-implantares designa as reações inflamatórias nos tecidos adjacentes a
um implante e engloba duas principais entidades: a mucosite e a peri-implantite. 
As suas definições foram inicialmente propostas no 1º Workshop Europeu em Periodontologia
(Albrektsson e Isidor, 1994), tendo sido posteriormente simplificadas no 6º Workshop Europeu em
Periodontologia (Zitzmann e Berglundh, 2008). Assim, o termo mucosite peri-implantar foi definido como
uma inflamação na mucosa ao redor de um implante onde não existem sinais de perda de osso de
suporte (Zitzmann e Berglundh, 2008) e a peri-implantite implica, para além da inflamação na mucosa,
uma perda progressiva de osso de suporte posterior ao processo biológico de remodelação óssea (Sanz
e Chapple, 2012).

ARTIGO DE REVISAO

DOENÇAS PERI-IMPLANTARES: 
O QUE SABEMOS E O QUE NÃO SABEMOS
JOÃO BRANCO, SUSANA NORONHA

Figura 1 

Ortopantomografia de uma

paciente na qual foram

diagnosticadas peri-implantites

em todos os implantes colocados

em ambas as arcadas.
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Figuras 2 e 3

Cirurgia realizada no maxilar

inferior para explantação dos

implantes previamente colocados

e regeneração dos defeitos

residuais.

QUAL A VERDADEIRA PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS 
PERI-IMPLANTARES?

Apesar dos implantes dentários serem utilizados como procedimento de rotina há mais de 25 anos no
tratamento de pacientes total e parcialmente edêntulos, o desenho de estudos clínicos que avaliam os
resultados deste tipo de tratamento, na maioria dos casos, é de carácter longitudinal e inclui um reduzido
número de pacientes.
Com o objetivo de recolher informação suficiente para determinar a verdadeira prevalência das doenças
peri-implantares, é preferível uma abordagem epidemiológica com recurso a estudos seccionais cruzados
com amostras maiores. Uma vez que são poucos os estudos presentes na literatura com tais
caraterísticas, a prevalência destas condições é difícil de estimar. Para além disso, as definições
inconsistentes das doenças peri-implantares, os critérios de diagnóstico utilizados e os valores limite
estabelecidos pelos diferentes autores para a profundidade de sondagem e perda óssea radiográfica,
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variam grandemente levando a uma variação na prevalência desta condição entre os estudos. 
Relativamente à mucosite peri-implantar, se a hemorragia à sondagem for utilizada como critério de
diagnóstico, a prevalência reportada pelos vários estudos apresenta um valor elevado (Lekholm e cols.,
1986; Roos-Jansåker e cols., 2006a,b,c; Fransson e cols., 2008). Roos-Jansåker e cols., (2006b)
chamaram a atenção para o facto de que se tivessem utilizado os estritos critérios definidos no Primeiro
Workshop Europeu de Periodontologia, apenas 30% dos implantes incluídos no seu estudo teriam sido
diagnosticados como tendo mucosite (ao invés dos 48% por estes autores reportado).
No que diz respeito à prevalência de peri-implantite, a revisão de Zitzman and Berglundh (2008) verificou
que ao nível do paciente os valores variavam entre os 28% e 77% e ao nível dos implantes entre 12% e
43% ao longo de 5 a 10 anos. Fransson e cols., (2005) basearam-se na evidência radiográfica de perda
óssea progressiva e verificaram que 27% dos pacientes e 12.4% dos implantes tinham desenvolvido peri-
implantite.
Apesar destas limitações, tendo em conta os indicadores de risco identificados como tendo uma evidência
substancial de associação a estas doenças, bem como o número continuamente crescente de implantes
colocados na prática clínica diária, é razoável antecipar uma prevalência crescente de peri-implantite, a
qual só vem sublinhar a necessidade de uma terapia previsível a médio e longo prazo.

QUAL A ETIOLOGIA DAS DOENÇAS PERI-IMPLANTARES?
As doenças peri-implantares resultam de um desequilíbrio entre a carga bacteriana e a resposta do
hospedeiro (Heitz-Mayfield, 2008). À semelhança das doenças periodontais, o factor etiológico principal
para o desenvolvimento das doenças peri-implantares é a colonização bacteriana sob a forma de um
biofilme (Mombelli e cols., 1988; Becker e cols., 1990; Pontoriero e cols., 1994; Mombelli 2002).
De facto, a microflora do sulco peri-implantar associada a uma mucosa saudável ou inflamada é
semelhante à microflora encontrada em saúde periodontal ou gengivite, respetivamente (Mombelli e
cols., 1995; Leonhardt e cols., 1999). Da mesma forma, existe uma analogia entre a microflora de lesões
peri-implantares e a microflora caraterística de bolsas periodontais profundas (Van Winkelhoff e cols.,
2000), onde predominam as espécies anaeróbias gram negativas. Mais recentemente, a espécie
Staphylococcus aureus tem sido sugerida como um importante patógeno na iniciação da peri-implantite
(Heitz-Mayfield e Lang, 2010; Leonhardt e cols., 1999). Esta espécie, normalmente ausente na microflora
periodontal, apresenta grande capacidade de adesão ao biofilme peri-implantar. A sua autolisina é um
fator chave para a colonização precoce da superfície peri-implantar, sendo bastante difícil de erradicar
uma vez que se encontra normalmente em biofilmes muito bem organizados (Lang e cols., 2008).
Estudos clínicos em humanos demonstram que, em pacientes parcialmente edêntulos reabilitados com
implantes, a presença de bolsas periodontais com altas percentagens de bactérias patogénicas pode
influenciar a colonização do sulco peri-implantar. Os autores referem que, entre os 3 e 6 meses após a
colocação de implantes, as bactérias inicialmente detetadas nas bolsas periodontais podem colonizar o
sulco peri-implantar (Mombelli e cols., 1995; Leonhardt e cols., 1999).
Por outro lado, nos pacientes totalmente edêntulos, a colonização do sulco peri-implantar parece ter
origem nos microrganismos provenientes da saliva e de outros nichos intraorais, sendo que, duas
semanas após a colocação de implantes é possível detetar uma microflora predominantemente gram
positiva, semelhante à encontrada em saúde gengival (Mombelli e cols., 1998).

COMO SE DESENVOLVEM AS LESÕES PERI-IMPLANTARES?
A análise histológica realizada a partir de biópsias humanas revela que o infiltrado celular inflamatório
de localizações com mucosite peri-implantar é dominado por células T, à semelhança do encontrado em
situações de gengivite e a sua extensão apical está restrita à barreira epitelial (Zitzmann e cols., 2001;
Berglundh e cols., 1992). 
Apesar de partilhar várias semelhanças com a periodontite quer na etiologia bacteriana quer na
subsequente resposta imuno-inflamatória, a taxa de progressão da doença e o grau de severidade dos
sinais inflamatórios para a peri-implantite poderão ser diferentes. Na peri-implantite, o infiltrado
inflamatório estende-se para apical do epitélio da bolsa e contêm uma grande proporção de plasmócitos
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e linfócitos, mas também neutrófilos polimorfonucleares e macrófagos em elevado número (Gualini e
Berglundh, 2003; Berglundh e cols., 2004). 
Porém, estudos em animais revelam que, ao contrário das lesões periodontais, as quais se encontram
separadas do osso alveolar por uma zona de tecido conjuntivo não inflamado, as lesões peri-implantares
estendem-se até e envolvem os espaços medulares do osso alveolar, exibindo deste modo, um diferente
padrão de progressão (Lindhe e cols., 1992). Outra caraterística observada após a remoção de ligaduras
utilizadas para a indução experimental de peri-implantite, foi uma progressão contínua e espontânea da
doença com perda óssea adicional. Todos os implantes pareceram ser suscetíveis à peri-implantite (Albouy
e cols., 2008, 2009). Desta forma, o objetivo primário no tratamento da peri-implantite é semelhante ao
tratamento da mucosite peri-implantar: a eliminação do biofilme da superfície do implante.

QUAIS SÃO OS INDICADORES DE RISCO PARA AS DOENÇAS 
PERI-IMPLANTARES? 

Uma série de estudos seccionais cruzados têm investigado potenciais indicadores de risco para as
doenças peri-implantares. Tendo em conta o grau de evidência sustentado pela literatura destacam-se
três níveis: os indicadores de risco de evidência substancial, os de evidência limitada e os de evidência
pouco clara (Heitz-Mayfield, 2008). 
Os indicadores de evidência substancial são: 
• Má Higiene Oral - Ferreira e cols., 2006 e Lindquist e cols., 1997 mostram uma clara associação entre

má higiene oral e o desenvolvimento de lesões peri-implantares.
• História de Periodontite – várias revisões sistemáticas mostram que indivíduos com história de

periodontite apresentam um risco aumentado de doença peri-implantar comparativamente a pacientes
periodontalmente saudáveis (Van der Weijden e cols., 2005; Schou e cols., 2006; Karoussis e cols.,
2007; Quirynen e cols., 2007). 

• Hábitos Tabágicos - Vários estudos relatam uma incidência superior de peri-implantite em pacientes
fumadores em comparação com pacientes não fumadores, com odds ratios de 3.6 a 4.6 (Strietzel e
cols., 2007; Klokkvold e Han, 2007; Hinode e cols., 2006; Heitz-Meifield e cols., 2009). 

Os indicadores de risco de evidência limitada são:
• Diabetes – Apesar da associação entre a diabetes e a perda do implante ter sido focada em várias

revisões sistemáticas (Kotsovilis e cols., 2006; Mombelli e Cionca, 2006), existe apenas um estudo
que descreve a diabetes como indicador de risco para a peri-implantite (Ferreira e cols., 2006). Segundo
estes autores, um pobre controlo metabólico está associado com um maior risco de peri-implantite.
Todavia, mais estudos prospetivos são necessários para clarificar esta potencial associação.

• Consumo de Álcool – o único estudo que refere o álcool como indicador de risco para a infeção peri-
implantar é o de Galindo-Moreno (2005), segundo o qual a perda de osso marginal peri-implantar foi
significativamente associada com um consumo diário de álcool superior a 10 g.

Por último, os indicadores de evidência pouco clara são:
• Fatores Genéticos – O estudo de Laine e cols. (2006), mostra uma associação significativa entre o

polimorfismo do gene do IL-1RN e a peri-implantite, sugerindo-o como um potencial indicador de risco
para esta condição; por outro lado, vários estudos falham em demonstrar uma associação entre vários
fatores genéticos e a peri-implantite (Wilsson e Nunn, 1999; De Boever e De Boever, 2006; Lachmann
e cols., 2007); outros estudos mostram um sinergismo entre fatores genéticos e tabaco (Feloutzis e
cols., 2003; Gruica e cols., 2004; Jansson e cols., 2005).

• Superfície Implantar - estudos incluindo implantes com diferentes superfícies num mesmo paciente
verificaram uma frequência de peri-implantite superior em implantes com superfície rugosa
comparativamente a implantes com superfície lisa (Astrand e cols., 2004); implantes com superfície
moderadamente rugosa (a atualmente utilizada na maioria dos implantes comercializados) apresentam
alterações no nível ósseo semelhantes a implantes com superfície lisa (Wenneström e cols., 2004).
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COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS PERI-IMPLANTARES?
Um correto e precoce diagnóstico é crítico para o estabelecimento de uma abordagem terapêutica
adequada, uma vez que esta se tem revelado não previsível, muitas vezes complexa e difícil de executar.
Estudos clínicos e experimentais têm identificado vários critérios de diagnóstico relevantes que incluem
parâmetros clínicos, como a sondagem peri-implantar, a hemorragia após sondagem e a supuração, mas
também uma avaliação radiográfica do nível ósseo peri-implantar (Heitz-Mayfield, 2008).
A sondagem é fundamental para o diagnóstico das doenças peri-implantares. Um aumento da
profundidade de sondagem ao longo do tempo está associado com perda de inserção e de suporte ósseo
(Lang e cols., 1993; Schou e cols., 1993a,b). 
É importante realizar um registo inicial da sondagem peri-implantar assim que a restauração final é
colocada. É a alteração deste valor ao longo do tempo que assume maior importância e não os valores
obtidos inicialmente uma vez que os implantes podem ter sido colocados mais apicalmente para um
melhor resultado estético resultado numa profundidade de sondagem inicial maior. 
Por outro lado, a presença de hemorragia à sondagem ligeira (0.25N), sinónimo de inflamação nos tecidos
peri-implantares, está sempre presente em situação de doença peri-implantar (Zitzmann e Berglundh,
2008). Este parâmetro pode ser utilizado como um preditor para perda do tecido de suporte (Jepsen e
cols., 1996). 
Não menos importante é a presença de supuração, resultado de uma infeção e lesão inflamatória,
frequentemente associada com perda do osso de suporte peri-implantar (Roos-Jansåker e cols., 2006b). 
A avaliação radiográfica do nível ósseo peri-implantar é fundamental para o diagnóstico da lesão. De
facto um diagnóstico de peri-implantite está associado à presença de qualquer grau de perda óssea
detetável após a remodelação óssea inicial que se segue à colocação do implante. No entanto, isto só
poderá ser aplicado para os casos onde foi feita uma radiografia inicial e outra na altura de colocação da
supraestrutura. Nos casos em que radiografia inicial não é feita, é recomendável contemplar um valor
máximo de 2 mm de distância vertical desde a nova posição da crista óssea após remodelação como
limite para o diagnóstico da peri-implantite. (Sanz e Chapple, 2012). 
É ainda importante referir que a presença de perda óssea e profundidade de sondagem aumentada
isoladamente poderão não ser suficientes para chegar a um diagnóstico de peri-implantite. A perda óssea
poderá ser o resultado inúmeras causas não bacterianas, entre elas: técnica cirúrgica, espessura da
crista óssea, prótese/pilar soltos, carga oclusal excessiva, entre outras. 
Deste modo, os referidos parâmetros clínicos complementados por um exame radiográfico adequado,
deverão ser avaliados regularmente para o diagnóstico precoce das doenças peri-implantares. 

QUAIS AS ABORDAGENS DE TRATAMENTO DISPONÍVEIS?
As terapias que têm sido propostas para a abordagem das doenças peri-implantares parecem ser
baseadas na evidência disponível para o tratamento da periodontite. 
Os objetivos principais do tratamento são a eliminação da lesão inflamatória, deter a progressão da
doença e manter o implante em função com os tecidos peri-implantares saudáveis.
Esforços têm sido feitos para determinar o protocolo ideal de tratamento para alcançar a completa
resolução da lesão de peri-implantite. Assim, várias abordagens de tratamento, desde as mais
conservadoras às técnicas ressetivas, passando pelos protocolos regeneradores, têm sido investigados
em conjunto com vários métodos de descontaminação adicional da superfície implantar.
O desenho dos implantes, juntamente com os vários tipos de superfícies implantares modificadas podem
facilitar a formação do biofilme bacteriano se expostos ao ambiente oral. Desta forma, a eliminação da
carga bacteriana da superfície implantar constitui o elemento básico para o tratamento da peri-implantite
(Renvert e cols., 2008). 
Porém, uma redução da carga bacteriana a um nível compatível com a cicatrização dos tecidos é difícil
de alcançar com uma abordagem puramente mecânica. De facto, a evidência disponível na literatura
parece demonstrar que o tratamento mecânico per se poderá não ser suficiente para a remoção da carga
bacteriana das superfícies implantares com bolsas peri-implantares ≥ 5mm (Kotsovilis e cols., 2008;
Renvert e cols., 2008).
Assim, terapias coadjuvantes com antibióticos, antissépticos e a utilização de laser têm sido propostas
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de forma a melhorar as opções de tratamento não cirúrgico da mucosite e da peri-implantite. 
Até à data, a evidência disponível sugere que a mucosite pode ser eficazmente tratada se detetada
precocemente e quando combinada com uma abordagem não cirúrgica eficaz. (Pontoriero e cols., 2004;
Salvi e cols., 2012). A revisão sistemática de Muthukuru e cols. (2012) sugere que o desbridamento
submucoso associado ao tratamento coadjuvante com antibióticos locais, jacto de ar com pó de glicina
ou laser Er:YAG poderão reduzir os sinais de inflamação da mucosa peri-implantar, nomeadamente a
redução da profundidade de sondagem e localizações com hemorragia à sondagem, numa extensão
superior ao desbridamento submucoso com irrigação submucosa com digluconato de clorhexidina
realizados isoladamente.
O tratamento das peri-implantites poderá também incluir uma abordagem cirúrgica, ressetiva ou
regeneradora. A cirurgia de retalho favorece um desbridamento e descontaminação da superfície
implantar mais eficaz.
O tratamento cirúrgico ressetivo está geralmente indicado para implantes colocados em zonas não
estéticas. (Chen e Darby, 2003). 
Os estudos animais indicam que o desbridamento cirúrgico associado a qualquer um dos vários métodos
de descontaminação da superfície do implante é mais eficaz que o tratamento mecânico isolado. Estes
estudos mostram que esta abordagem conduz a uma resolução da lesão peri-implantar, promove o
preenchimento ósseo e pode resultar em re-osteointegração, com melhores resultados em implantes de
superfícies rugosas (Persson e cols., 2004; Sennerby e cols., 2005). 
Por outro lado, os estudos em humanos são escassos, com metodologias díspares, sendo difícil chegar
a conclusões. Um dos estudos que avalia o tratamento cirúrgico ressectivo associado à descontaminação
da superfície implantar refere resolução da lesão em apenas pouco mais de metade dos implantes
(Leonhardt e cols., 2003). 
Os estudos clínicos de Romeu e cols. (2005, 2007), controlados e randomizados concluíram que os
procedimentos ressetivos complementados com implantoplastia poderão ter uma influência positiva nas
taxas de sobrevivência de implantes com superfície rugosa afetados por peri-implantite bem como nos
parâmetros clínicos peri-implantares, tais como profundidade de sondagem, supuração e hemorragia à
sondagem. 
A realização de procedimentos regenerativos tais como técnicas de enxertos ósseos, com ou sem
membranas, tem demonstrado vários graus de sucesso. Porém, tem que ser salientado que tais técnicas
não visam a re-osteointegração mas apenas uma tentativa para preencher o defeito ósseo resultante da
lesão peri-implantar (Claffey e cols., 2008). 
O uso combinado de materiais de enxerto, com ou sem membranas, resultou em quantidades variáveis
de preenchimento ósseo e re-osteointegração (You e cols., 2007). Contudo, este efeito parece ser
influenciado pelo tamanho e morfologia do defeito peri-implantar (Claffey e cols., 2008).
O estudo de Schwartz e cols. (2006), incluído na revisão sistemática de Esposito e cols. (2012),
demonstrou que quer a utilização de hidroxiapatite ou regeneração óssea guiada (xenoenxerto de origem
bovina e membrana de colagénio) levaram a uma melhoria clinica significativa de todos os parâmetros
clínicos avaliados ao final de 6 meses. Após 2 anos, ambas as modalidades de tratamento continuaram
a mostrar-se eficazes na redução da profundidade de sondagem e ganho de inserção clínica. 
Apesar de ainda não existir um plano terapêutico bem definido e com garantias de sucesso, um protocolo
consensual, à luz da limitada evidência atual, foi apresentado por Mombelli e Lang (1998). Este protocolo
consiste numa abordagem sistemática para a prevenção e tratamento da doença peri-implantar e é
designado por Cumulative Interceptive Supportive Therapy – CIST. 
Inclui 4 modalidades de tratamento (A – Tratamento Mecânico; B – Tratamento anti-séptico; C –
Tratamento antibiótico e D – Cirurgia regenerativa ou de acesso/ressectiva), que devem ser usadas
sequencialmente e de uma forma cumulativa, dependendo da extensão da lesão. 
A base desta abordagem é uma análise regular do paciente reabilitado com implantes e a avaliação
repetida dos seguintes parâmetros chave em torno de cada implante: 1. Presença ou ausência de placa
bacteriana, 2. Presença ou ausência de hemorragia à sondagem (BOP), 3. Presença ou ausência de
supuração, 4. Presença de bolsas peri-implantares (PS) e 5. Evidência radiográfica de perda óssea 
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A - Tratamento Mecânico
Tipicamente indicado quando placa bacteriana e hemorragia à sondagem estão presentes, mas as
profundidades de sondagem são inferiores a 3mm. Os pacientes são reinstruídos para um adequado
controlo de placa bacteriana e motivados para iniciarem e/ou continuarem a terapia de manutenção. 
O tratamento mecânico é realizado usando curetas não metálicas (curetas de plástico ou fibras de
carbono) e/ou aparelhos ultra-sónicos com pontas de fibras de carbono ou revestidas com plástico ou
ainda através de laser Er:YAG. O polimento é feito mediante a utilização de uma taça ou cone de borracha
e pasta de polimento não abrasiva. 

B- Tratamento Antisséptico
Na presença de profundidades de sondagem de 4 a 5 mm, para além do tratamento mecânico, é
realizado também um controlo químico de placa bacteriana através da utilização de clorohexidina,
tipicamente na forma de bochechos a 0,12%-0,2% (10 ml), aplicação local de gel de clorohexidina (0,2%)
e/ou irrigação local com clorohexidina (0,2%), 2 vezes ao dia por 3 a 4 semanas.

C – Tratamento Antibiótico
O tratamento antibiótico local ou sistémico é iniciado quando as profundidades de sondagem são
superiores a 5mm. Além disso, deve usar-se uma radiografia para confirmar (complementar) os achados
clínicos sugestivos de perda óssea. O tratamento sistémico típico é feito com ornidazol (1.000mg 1x/dia
x 1) ou metronidazol (250mg 3x/dia x 3) por 10 dias, ou uma combinação de amoxicilina (375mg 3x/dia
x 3) e metronidazol (250mg 3x/dia x 3) por 10 dias. 
O tratamento local pode incluir a aplicação local de antibióticos como o gel de metronidazol ou usando
um dispositivo de libertação controlada, por 10 dias, por exemplo, fibras de tetraciclina ou microesferas
de minociclina. 

D – Tratamento Regenerador ou Ressetivo
Apenas se a infeção tiver sido controlada, evidenciada pela ausência de supuração e redução do edema,
é razoável ponderar o tratamento regenerador ou ressetivo. Dependendo de considerações estéticas e
caraterísticas morfológicas da lesão pode optar-se pelo tratamento regenerador, que tem por objetivo
restaurar o suporte ósseo do implante através da remodelação dos tecidos moles peri-implantares e/ou
da arquitetura óssea. 
De acordo com o protocolo CIST, lesões de peri-implantite com mais de 2mm de perda óssea requerem
terapia inicial seguida de cirurgia regenerativa ou de acesso ou mesmo ressetiva. Se for escolhido um
tratamento regenerador, pode optar-se por uma técnica com membrana isolada ou em combinação com
enxertos autógenos e/ou substitutos ósseos.

A cirurgia ressetiva pode ser considerada quando o defeito peri-implantar não for aceitável para técnicas
regeneradoras e consiste essencialmente no reposicionamento apical do retalho seguido de osteoplastia
em torno do defeito. 

E – Explantação 
Remoção do implante como consequência da perda completa de osteointegração. 

QUAIS AS ABORDAGENS DE TRATAMENTO MAIS EFICAZES?
Atualmente, não existe evidência disponível que indique qual a abordagem mais eficaz no tratamento da
peri-implantite. Tal não significa que as abordagens atualmente utilizadas não são eficazes.
No que diz respeito à terapia não cirúrgica, esta não tem demonstrado resultados favoráveis e
consistentes no tratamento da peri-implantite (Lindhe e cols., 2008; Esposito e cols., 2012). 
Apesar da associação de antibióticos locais, jacto de ar com pó de glicina ou laser Er:YAG ao
desbridamento submucoso poder resultar numa maior redução dos sinais de inflamação da mucosa
peri-implantar, comparativamente ao desbridamento submucoso com irrigação submucosa com
digluconato de clorhexidina, não é claro se as modestas melhorias alcançadas a nível dos parâmetros
clínicos durante os primeiros meses são passíveis de serem mantidas ao longo do tempo (Kotsovilis e
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cols., 2008; Renvert e cols., 2008). Além disso são necessários mais estudos clínicos a longo prazo,
controlados e randomizados para avaliar a eficácia do tratamento não cirúrgico na progressão da perda
óssea e taxas de sucesso dos implantes dentários.
Relativamente ao tratamento cirúrgico das peri-implantites, têm sido propostas diferentes abordagens,
as quais têm demonstrado resultados promissores (Froum e Rosen, 2012; Roos-Jansaker e cols., 2011).
No entanto, não existe evidência disponível que indique qual a abordagem cirúrgica mais eficaz no
tratamento deste tipo de lesão.
A revisão sistemática de Esposito e cols., (2012) não encontrou evidência que suporte a utilização de
abordagens mais complexas e dispendiosas em detrimento do desbridamento mecânico profundo ao
redor dos implantes afetados. Follow-ups maiores que um ano sugerem ainda a recorrência da peri-
implantite até 100% dos implantes previamente tratados, independentemente do tipo de tratamento.
Assim, dado o carácter crónico desta patologia, o seu retratamento pode ser uma realidade.

AFINAL, O QUE SABEMOS E O QUE AINDA NÃO SABEMOS?
• Poucos são os estudos que fornecem dados sobre a prevalência das doenças peri-implantares. No

entanto, os que existem e que obedecem a um desenho adequado, mostram prevalências bastante
aumentadas destas condições, salientando assim a importância do estabelecimento de um diagnóstico
precoce e de uma terapia previsível a médio e longo prazo.

• Até à data, a literatura sugere como indicadores de risco com evidência substancial para a doença
peri-implantar a má higiene oral, história de periodontite e o tabaco. 

• O diagnóstico das doenças peri-implantares assenta fundamentalmente na análise de parâmetros
clínicos, como a presença de hemorragia à sondagem, aumento da profundidade de sondagem e
presença de supuração, bem como na avaliação radiográfica do nível ósseo peri-implantar. Se não for
diagnosticada, a doença peri-implantar pode conduzir à completa perda da osteointegração e
consequente perda do implante.

• Continuam ainda por esclarecer quais as estratégias terapêuticas mais eficazes para o tratamento das
lesões peri-implantares tendo em conta a sua morfologia, extensão e severidade. Contudo, as
modalidades terapêuticas atualmente implementadas fornecem um benefício considerável para a
prática clínica.

• A peri-implantite não é sinónimo de perda do implante. 
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O aparecimento da técnica adesiva à estrutura dentária permitiu revolucionar os procedimentos clínicos

em diversas áreas e especialidades da medicina dentária [1]. Ao longo dos tempos tem-se assistido a um

enorme esforço, por parte dos fabricantes de produtos dentários e dos investigadores nesta área, no

desenvolvimento de novos produtos e técnicas que permitam uma maior eficácia na adesão e uma

simplificação dos procedimentos clínicos. Desta forma, surgem constantemente disponíveis no mercado

novos sistemas adesivos, facto que poderá tornar difícil e complexa a escolha do sistema adesivo mais

indicado para cada situação clínica.

O fenómeno de adesão, que envolve a atração de moléculas na interface de diferentes materiais,

pressupõe a existência de um substrato/aderente e de um adesivo. O substrato/aderente é o material

ao qual se pretende estabelecer a adesão (ex: esmalte, dentina, compósito, amálgama, liga metálica,

cerâmica). O adesivo é o material que promove a criação da interface. Uma adesão eficaz requer que a

interface criada seja estável quimicamente e apresente resistência mecânica adequada ao longo do

tempo [2].

A perda de retenção, descoloração, sensibilidade pós-operatória e cárie secundária são as consequências

diretas e frequentes de um deficiente mecanismo de adesão [3,4].

Como a dentisteria representa uma enorme percentagem dos procedimentos clínicos do médico dentista

generalista, o objetivo deste trabalho é a apresentação sumária dos sistemas disponíveis para

procedimentos adesivos, principalmente em dentisteria restauradora.

SISTEMAS ADESIVOS ATUAIS
Os sistemas adesivos atuais (Figura1) interagem com os tecidos dentários de duas formas distintas: 

ARTIGO DE REVISAO

ATUALIDADES EM ADESIVOS DENTÁRIOS
SOFIA ARANTES E OLIVEIRA, FILIPA CHASQUEIRA

Figura 1 
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atualmente. (condicionamento

ácido prévio – etch-and- rinse; ou

auto-condicionamento – self-

etch) e no número de passos

utilizados durante o

procedimento adesivo.



Número 19 • novembro 2013 • Trimestral I REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS I FORMAÇÃO & CIÊNCIA

omd I  13

1) removendo a smear-layer, camada de resíduos originada pela instrumentação dos tecidos dentários,
com a utilização de um ácido (sistemas etch-and-rinse) ou, 2) mantendo a smear-layer como substrato
para a adesão, modificando-a apenas (sistemas self-etch)[5].

SISTEMAS ADESIVOS etch-and-rinSe
O primeiro passo dos sistemas etch-and-rinse consiste no condicionamento ácido do substrato, utilizando
habitualmente ácido ortofosfórico com uma concentração entre 30 a 40%, durante 15 segundos [6]. Este
procedimento, no esmalte, tem como objetivo o aumento a energia de superfície e a criação de micro-
irregularidades que serão preenchidas pelo adesivo. A posterior polimerização in situ do adesivo permite
estabelecer retenção micro-mecânica ao esmalte [1,7]. 
Devido à natureza mais heterogênea da dentina, a adesão a este tecido é um processo mais complexo.
Num primeiro passo, é realizado o condicionamento ácido da dentina que remove o conteúdo inorgânico
à superfície e expõe as fibras de colagénio. A fase seguinte consiste na substituição da água que fica
retida na rede, que estas fibras de colagénio formam, por resina. Nos sistemas adesivos etch-and-rinse

de 3 passos, esta segunda fase é realizada em dois passos. Primeiro é aplicado um primer (segundo
passo), que por conter monómeros hidrofílicos e solventes, consegue penetrar na rede de colagénio
húmida preparando a dentina de forma a possibilitar o passo seguinte. Será então realizado o terceiro
passo com a aplicação de resina hidrófoba, que penetra entre as fibras de colagénio [8]. A criação de uma
estrutura designada por camada híbrida, constituída por colagénio, primer, resina e resíduos de
hidroxiapatite tem sido apontada como a principal responsável pela adesão à dentina [9]. No entanto a
suposta dificuldade e morosidade da técnica atrás descrita, com a aplicação de três componentes, levou
os fabricantes a tentarem simplificar o procedimento, desenvolvendo os sistemas adesivos etch-and-

rinse de 2 passos, juntando o primer e a resina fluída num só líquido [5] (Figura1). 
Algumas limitações têm sido apontadas aos sistemas adesivos etch-and-rinse. O condicionamento da
dentina com ácido fosfórico, promove a sua desmineralização numa profundidade que ronda os 8 a 10
µm [10]. A penetração da resina numa camada tão espessa é por vezes difícil podendo dar origem a uma
zona de colagénio desmineralizado não suportado e protegido por resina [10]. O colagénio fica assim mais
suscetível de sofrer degradação, o que compromete a longevidade da adesão [11,12]. Outra dificuldade
com que estes sistemas se depararam é necessidade de promover a adesão a um meio húmido, com a
particular dificuldade de estabelecer a humidade ideal que permita alcançar valores de adesão
satisfatórios [12]. Se a dentina tiver excesso de água, após a lavagem e secagem do ácido, poderá ocorrer
a diluição dos componentes do primer e da resina fluida[13]. Por outro lado, se houver uma secagem
excessiva, as fibras de colagénio deixarão de estar suportadas e colapsarão, impedindo a penetração da
resina[14]. O solvente utilizado nos sistemas adesivos poderá atenuar este problema, uma vez que foi
provado que os mais permissivos em relação à hidratação da dentina desmineralizada são os que têm
na sua constituição água que permite a reidratação do colagénio mesmo que ligeiramente colapsado
[15]. Sistemas adesivos com solvente de acetona além de serem os mais sensíveis ao colapso do colagénio
revelaram-se extremamente voláteis e com necessidade de aplicação de várias camadas [16]

SISTEMAS ADESIVOS Self-etch
Os sistemas adesivos self-etch surgiram com o objetivo de ultrapassar algumas das dificuldades sentidas
pelos etch-and-rinse, mas também na tentativa de uma maior simplificação do procedimento clínico. 
Nestes sistemas self-etch não é realizado o condicionamento da dentina com ácido fosfórico. Por
conterem monómeros acídicos, estes sistemas juntam no mesmo passo, o condicionamento ácido e o
primer (self-etch de dois passos, com a aplicação de uma resina fluida em separado) ou o
condicionamento ácido, o primer e o adesivo (self-etch de um passo – todos os componentes são
aplicados de uma só vez, podendo ter, no entanto mais que uma solução que se tem de misturar) (Figura 1). 
A desmineralização do substrato é realizada de forma simultânea à penetração dos monómeros de resina.
Previne-se assim o colapso das fibras de colagénio, uma vez que a humidade da dentina deixa de ser um
fator crucial, e minimiza-se a espessura da camada de colagénio não protegido por resina [10,17]. Os
sistemas self-etch estão também associados a menor sensibilidade pós-operatória [18] pelo facto da smear

layer não ser completamente removida [19]. 
No entanto, por formarem um padrão de desmineralização menos retentivo que o obtido com o ácido
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fosfórico dos sistemas etch-and-rinse, tem sido apontada, a ambos os tipos de sistemas adesivos self-

etch, uma menor resistência adesiva ao esmalte [20]. Mesmo os sistemas adesivos self-etch com pH mais
baixo, lançados no mercado com o objetivo de promover uma maior desmineralização da estrutura
dentária, não se têm mostrado muito eficazes no esmalte e promovem o aparecimento de compostos
instáveis dentro da camada híbrida que levam ao enfraquecimento da adesão na dentina [5]. 
Assim, o condicionamento seletivo do esmalte com ácido fosfórico, e apenas do esmalte, previamente à
aplicação dos sistemas adesivos self-etch tem sido proposto por diversos autores [21]. A dentina não deverá
ser objeto de condicionamento com ácido fosfórico antes da aplicação de um adesivo self-etch porque
poderá implicar a não impregnação de todo o colagénio desmineralizado, e desta forma, reduzir a
qualidade da adesão [6,21-23].
Existem contudo exceções à performance dos sistemas adesivos self-etch. Vários estudos demonstram
valores de resistência adesiva elevados e bom desempenho clínico com determinados sistemas self-

etch, em particular um que contêm o monómero metacriloxidecil fosfato (MDP), (ClearfilSE Bond - Kuraray,
Japão). Este monómero além de permitir uma maior estabilidade da adesão torna possível a união
química entre sistema adesivo e tecido dentário, através da ligação iónica com o cálcio da hidroxiapatite
[6,21,23,24]. Aliás, segundo estudos clínicos, que avaliaram o comportamento clínico do adesivo self-etch de
dois passos com MDP ao fim de 2 e 8 anos, não existe qualquer benefício no prévio condicionamento
ácido seletivo do esmalte para a qualidade das restaurações adesivas com este sistema [21,23]

PROBLEMAS COMUNS
Os sistemas adesivos etch-and-rinse de dois passos e self-etch de um passo possuem maior quantidade
de monómeros hidrofílicos e não contemplam uma camada de resina hidrófoba sobre a camada híbrida
(Figura 1). A camada híbrida funciona assim como uma membrana semipermeável, permitindo o
movimento de água através da zona de adesão, mesmo após polimerização, com possível
comprometimento da adesão [25]. 
A degradação da camada híbrida ao longo do tempo deve-se tanto à degradação da resina como à
desorganização do colagénio, ambos possivelmente por hidrólise [25]. A hidrólise é um processo químico
de quebra de ligações covalentes entre cadeias de polímero através da adição de água às ligações éster,
resultando na degradação da resina e, consequentemente, da camada híbrida [26]. Alguns autores têm
sugerido alterações aos protocolos de aplicação dos sistemas etch-and-rinse de dois passos e self-etch

de um passo, de forma a aumentar a impregnação dos monómeros de resina na rede de colagénio,
reduzir a degradação desta rede e reduzir a sorpção de água, de forma a alcançar maior durabilidade e
integridade da camada híbrida [27-29] Em duas revisões sistemáticas de estudos clínicos, uma realizada
com publicações de 1998 a 2004 [6] e a outra com publicações de 2004 a 2010 [30] ficaram comprovados
os melhores resultados clínicos obtidos pelos sistemas etch-and-rinse de 3 passos e self-etch de dois
passos que contemplam a existência de uma camada de resina hidrófoba relativamente aos sistemas
adesivos em que essa camada está ausente (etch and rinse de 2 passos e self-etch de um passo).
Quando comparados clinicamente com os sistemas etch-and-rinse, os self-etch de um passo, levam a
uma mais rápida progressão da degradação marginal [31]. 

NOVOS SISTEMAS ADESIVOS “UNIVERSAIS”
Recentemente, em 2011, surgiram novos sistemas adesivos designados universais ou “multi-mode” [32]

com várias aplicações clínicas, e várias formas de aplicação. (Figura 2). 
Segundo os respetivos fabricantes, os sistemas adesivos universais são indicados para estabelecer a
adesão, não só ao esmalte e à dentina, como aos diversos materiais de restauração. Para além disso,
um sistema adesivo universal deve ser capaz de na estrutura dentária ser aplicado sob a forma de sistema
etch-and-rinse de dois passos ou de self-etch de um passo ou ainda de self-etch precedido de
condicionamento seletivo do esmalte.
Na maior parte destes sistemas, os monómeros de metacrilato são parcialmente substituídos por
monómeros fosfatados, como o MDP já atrás mencionado, capazes de promover adesão química entre
o adesivo e o substrato que parece ser um fator determinante para a estabilidade e durabilidade da
adesão[33]. A interação química ocorre entre o MDP e a hidroxiapatite, formando uma nanocamada estável
que aumenta a resistência mecânica da interface adesiva. A deposição de sais de MDP e cálcio ao longo
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destas nanocamadas pode explicar a elevada estabilidade da adesão promovida por este sistema self-

etch que foi comprovada tanto laboratorial como clinicamente [23,27].
Um estudo laboratorial [34] que comparou várias propriedades da adesão efectuada por estes sistemas
com a efetuada pelo sistema adesivo self-etch que contém MDP, revela ainda assim melhores resultados
para este último. O mesmo estudo[34] antecipa que a melhor performance do sistema self-etch pode ser
devida à aplicação de uma camada hidrófoba que reforça o monómero MDP (por conter este monómero
na sua constituição), e que não é aplicada com o adesivo universal estudado. 
Dos sistemas adesivos universais comercializados atualmente em Portugal (Tabela1), apenas um (Peak
Universal, Ultradent, EUA) contém uma segunda resina, para ser utilizada no caso de se optar por uma
abordagem self-etch (dois passos). No entanto, de acordo com os autores de um estudo laboratorial que
utilizou este sistema adesivo, esta resina não tem monómeros hidrófobos na sua composição dando
origem a valores laboratoriais de nanoinfiltração elevados [34]. Outra desvantagem do mesmo sistema
adesivo é que o primer após ativado só tem validade de um mês [35]. 
À data desta publicação só encontramos dois artigos clínicos com resultados a 6 e 18 meses de um
ensaio que compara o efeito de várias metodologias de aplicação de um dos adesivos universais. Os
autores concluem que até aos 18 meses não existem diferenças significativas na performance clínica de
restaurações de classe V utilizando o mesmo sistema adesivo universal como self-etch, como etch-and-

rinse, ou como self-etch com condicionamento seletivo do esmalte [36,37].
No que diz respeito à adesão à cerâmica, foi confirmado por técnicas de espectroscopia que o monómero

Figura 2 

Indicações dos sistemas

adesivos universais
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Tabela 1 

Alguns sistemas adesivos mais

utilizados e comercializados em

Portugal
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MDP tem adesão química forte à cerâmica de zircónia[38], à qual até agora tem sido mais difícil de
estabelecer forças de resistência adesiva elevadas. Um estudo recente refere forças de resistência
adesiva à cerâmica de zircónia com dois sistemas adesivos universais mais elevadas do que com o primer

de cerâmica utilizado de acordo com o fabricante [39].
Apesar dos resultados promissores, estes sistemas adesivos são ainda muito recentes sendo necessários
mais estudos de forma a melhor compreender o seu mecanismo de ação e eventuais fragilidades. 
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Formação Contínua omD

Formação Contínua OMD n

Eventos acreditados pela OMD n

Eventos organizados por outras entidades n

EM PORTUGAL

nCurso de Fim de Dia 
1º Curso – Como e quando reparar restaurações
diretas
6 Janeiro de 2014 - Hotel Miracorgo - Vila Real

nCurso de Fim de Dia 
2º Curso – Abordagem do paciente cardíaco 
16 Janeiro de 2014 - Espaço Físico da OMD –
Funchal – RA Madeira

nCurso CDD
1º Curso - Ética e Deontologia – Discussão de
Casos Clínicos
17 de Janeiro de 2014 – Évora Hotel – Évora

nCurso Modular de Periodontologia (4 Módulos)
1º Módulo - Tratamento periodontal não cirúrgico:
as bases do sucesso na terapia periodontal
20 Janeiro de 2014 - Bessa Hotel – Porto

nCurso Modular de Implantologia (4 Módulos)
1º Módulo – Planificação do tratamento com
implantes
27 de Janeiro de 2014 - Hotel Villa Rica - Lisboa

nCurso de Fim de Dia
2º Curso - Diagnóstico e tratamento das lesões
brancas
3 Fevereiro de 2014 – Hotel Montebelo – Viseu

nCurso Modular de Periodontologia (4 Módulos)
2º Módulo – Tratamento cirúrgico da doença
periodontal
10 Fevereiro de 2014 - Bessa Hotel - Porto

nCurso Modular de Implantologia (4 Módulos)
2º Módulo – Carga imediata e implantes imediatos
10 Fevereiro de 2014 - Hotel Villa Rica - Lisboa

nCurso para Assistente Dentário  
1º e 2º Curso 
15 de Fevereiro de 2014 – Hotel Príncipe Perfeito –
Viseu |  Espaço Físico da OMD – Lisboa

nCurso Modular de Periodontologia (4 Módulos) 
3º Módulo – Cirurgia Mucogengival
24 Fevereiro de 2014 - Bessa Hotel – Porto

nCurso Modular de Implantologia (4 Módulos)
3º Módulo – Abordagem da zona estética no
tratamento com implantes: da cirurgia à prótese
24 Fevereiro de 2014 - Hotel Villa Rica - Lisboa

nCurso de Fim de Dia 
3º Curso – Oclusão na prática clínica
10 Março de 2014 - Novotel – Setúbal

nCurso Modular de Periodontologia (4 Módulos)
4º Módulo - Hands-on em Periodontologia
15 Março de 2014 - Bessa Hotel – Porto

nCurso Modular de Implantologia (4 Módulos)
4º Módulo - Hands-on em Implantologia
15 Março de 2014 - Espaço Físico da OMD – Lisboa

nCurso de Fim de Dia 
4º Curso- Pulpotomias em dentes decíduos 
31 Março de 2014 – Hotel dos Templários – Tomar

nCurso de Fim de Dia 
5º Curso – Alternativas no tratamento de dentes
com ápice aberto
7 Abril de 2014 - Hotel Mélia – Aveiro

n Jornadas da Primavera
16 a 19 de Abril de 2014 – Tivoli Victoria &
Residences – AT Victoria | Vilamoura

nCurso Modular de Periodontologia (4 Módulos)
1º Módulo - Tratamento periodontal não cirúrgico:
as bases do sucesso na terapia periodontal
28 Abril de 2014 - Bessa Hotel – Porto

nCurso Modular de Implantologia (4 Módulos)
1º Módulo – Planificação do tratamento com
implantes
28 Abril de 2014 - Hotel Villa Rica - Lisboa

nCurso de Fim de Dia 
6º Curso – Próteses adesivas na zona estética 
5 Maio de 2014 - Hotel Villa Rica - Lisboa

nCurso Teórico 
Curso – Oclusão na prática clínica
10 Maio de 2014 - Espaço Físico da OMD – Funchal
– RA Madeira

nCurso de Suporte Básico de Vida
Curso SBV
10 Maio de 2014 – Instalações da Cruz Vermelha
no Porto

nCurso de Suporte Básico de Vida 
Curso SBV
10 Maio de 2014 – Instalações da Cruz Vermelha
em Lisboa

nCurso Modular de Periodontologia (4 Módulos) 
2º Módulo – Tratamento cirúrgico da doença
periodontal
12 Maio de 2014 - Hotel Villa Rica - Lisboa

nCurso Modular de Implantologia (4 Módulos)
2º Módulo – Carga imediata e implantes imediatos
12 Maio de 2014 - Bessa Hotel - Porto 

nCurso Modular de Periodontologia (4 Módulos) 
3º Módulo – Cirurgia Mucogengival
26 Maio de 2014 - Hotel Villa Rica - Lisboa 

nCurso Modular de Implantologia (4 Módulos) 
3º Módulo – Abordagem da zona estética no
tratamento com implantes: da cirurgia à prótese
26 Maio de 2014 - Bessa Hotel – Porto

nCurso de Fim de Dia 
7º Curso - Prótese Total Implanto ou Muco-
Suportada
16 Junho de 2014 - Hotel Faro – Faro

nCurso Modular de Periodontologia (4 Módulos)
4º Módulo - Hands-on em Periodontologia
21 Junho de 2014 - Espaço Físico da OMD – Lisboa

nCurso Modular de Implantologia (4 Módulos) 
4º Módulo - Hands-on em Implantologia
21 Junho de 2014 - Bessa Hotel – Porto

nCurso Modular de Regeneração Óssea
Princípios Biológicos| Procedimentos Clínicos |
Complicações Clínicas |Hands-on 
21 e 22 Junho 2014 – Espaço Físico da OMD – Ilha
Terceira– RA Açores

nCurso de Fim de Dia 
8º Curso – Tratamento multidisciplinar em
ortodontia
30 Junho de 2014 – Hotel Tryp | Coimbra

nCurso de Fim de Dia 
9º Curso – Tratamento cirúrgico Vs não cirúrgico da
doença periodontal
7 Julho de 2014 – Hotel Mercure | Braga

nCurso de Fim de Dia 
10º Curso – Reabilitação sobre implantes novas
tendências
21 Julho de 2014 – Leirisport | Leiria

nCurso de Fim de Dia 
11º Curso – Goteiras oclusais – do diagnóstico à
clínica
15 Setembro de 2014 - Bessa Hotel – Porto

nCurso de Introdução à Atividade Profissional 
Curso OMD
29 Setembro de 2014 - Bessa Hotel – Porto

nCurso de Suporte Básico de Vida 
Curso SBV
4 Outubro de 2014 – Instalações da Cruz Vermelha
em Sta. Maria – RA Açores

nCurso de Fim de Dia 
12º Curso – Protocolo de confeção de provisórios
em prótese fixa
6 Outubro de 2014 - Hotel Lusitânia – Guarda

nCurso de Suporte Básico de Vida 
Curso SBV
11 Outubro de 2014 – Instalações da Cruz
Vermelha no Funchal – RA Madeira

nCurso de Introdução à Atividade Profissional 
Curso OMD
15 Outubro de 2014 – CS Vintage Lisboa Hotel –
Lisboa

nCurso CDD 
1º Curso - Ética e Deontologia – Discussão de
Casos Clínicos
17 de Outubro de 2014 – Hotel Montebelo– Viseu

nCurso de Fim de Dia
13º Curso – A utilização do laser Er: YAG e díodo
em cirurgia oral
20 Outubro de 2014 - Hotel Ibis – Bragança

n XXIII Congresso da OMD
6 a 8 de Novembro de 2014 – Europarque – Santa
Maria da Feira 
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VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemanha · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com

MAIS PRÓXIMO DO DENTE 

No conjunto das suas propriedades físicas, Grandio®SO é o material de  
preenchimento mais semelhante ao dente.** Isto significa para si:  
restaurações duradouras, fiáveis e, acima de tudo, pacientes satisfeitos. 

• Satisfaz os mais exigentes requisitos, com aplicação universal nas áreas  
 anterior e posterior

• Opacidade natural semelhante aos dentes, utilisando apenas uma cor

• Sistema de cores inteligente com novas tonalidades que fazem a diferença: GA3.25 e GA5

• Boa consistência, elevada estabilidade de luz, fácil polimento com alto brilho

“GrandioSO   
 convenceu-me pela
 sua semelhança com
 os tecidos dentários!“
 Dra. H. Gräber

Aproveite as  
nossas ofertas!*

* Veja todas as ofertas actuais em www.voco.com

** Para quaisquer dúvidas não hesite em solicitar a nossa informação científica dos produtos.
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A queixa entregue na Provedoria é
sustentada com os resultados de
um inquérito interno que a OMD
realizou junto dos seus membros e
cujas conclusões demonstram
claramente que os valores cobrados
pela ERS são excessivos e têm
impacto financeiro na atividade dos
médicos dentistas. 
Responderam ao inquérito 3.127
médicos dentistas, dos quais 99,3%
considera fundamental que a OMD
prossiga as diligências necessárias
para alterar os atuais valores de
regulação, definidos em portaria.

Os resultados indicam que 94% dos
médicos dentistas considera que o
valor das diferentes taxas da ERS
afeta a sua atividade económica,
sendo que 41 % afirma que este
impacto é excessivo (5 numa escala
de 5) e 36% muito alto (4 numa
escala de 5).
Por lei, o pagamento de uma taxa
implica a prestação de um serviço, e
dos inquiridos que completaram o
inquérito da OMD, há 67% a
defender que o valor das taxas não
se traduz na contraprestação de um
serviço por parte da ERS.
Para 89%, a regulação da saúde, no
âmbito da ação da ERS, deve ser
financiada através do sistema geral
de impostos.
Questionados sobre o valor
adequado a pagar pelas taxas
aplicadas no ato de inscrição, 29%
dos inquiridos respondeu que não
deve haver pagamento de taxas, 15
% considera que não devem
ultrapassar os 50 euros, 20%
apontou para um valor entre 50 e
100 euros, 19% defendeu um valor
entre 100 e 150 euros, 14%
reivindicou um valor entre 150 e
300 euros e apenas 3% referiu um
valor entre 300 e mil euros (o valor
mínimo atual).
Relativamente à taxa de
manutenção, 31% sugere que não
deve haver lugar ao pagamento de
qualquer taxa, 16% considera justo
um valor até 25 euros, 21% admite
uma variação entre 25 e 50 euros,
16% defende um valor entre 50 e 75
euros, 14% considera que a taxa de
manutenção deve variar entre os 75
e os 100 euros e apenas 2% admite
valores entre os 150 e os 500 euros
(o valor mínimo atual).

Dos inquiridos, 81% consideram
exorbitante, e 18% elevado, o valor
mínimo da taxa de inscrição que
chega aos mil euros por
estabelecimento, valor a que é
necessário adicionar 25 euros por
cada profissional de saúde oral. 
A taxa de manutenção no valor de
500 euros por estabelecimento e de
12,5 euros por cada profissional de
saúde oral é, na opinião de 74% dos
inquiridos, exorbitante, e
classificada de elevada por 25% dos
que responderam ao inquérito
online. 

A OMD entregou na Provedoria de Justiça uma queixa contra as taxas
cobradas pela ERS aos médicos dentistas e seus estabelecimentos. Em

causa estão valores considerados excessivos pela própria ERS e que são
pagos anualmente. 

TAXAS EXCESSIVAS DA ERS

omD aPresenta queIxa 
à ProveDorIa De JustIça



NOVEMBRO 2013 I I 21

O bastonário da OMD, Orlando
Monteiro da Silva, fez-se
acompanhar pelo secretário-geral,
Paulo Ribeiro de Melo, e pelos
membros do Conselho Diretivo
Sónia Araújo Santos e Ricardo
Oliveira Pinto.
A visita foi precedida por uma
apresentação detalhada das
atividades desenvolvidas por este
serviço, que tem como missão
prestar cuidados de medicina
dentária aos militares dos três
ramos, Marinha, Exército e Força

O Serviço de Medicina Dentária
/Estomatologia é constituído por 14
médicos dentistas (sendo chefiado
pelo Major médico dentista Nuno
Silva), 4 estomatologistas, 1
higienista oral, 3 técnicos de
prótese, 6 assistentes dentários, 6
socorristas e 2 assistentes
operacionais. Conta, também, com
5 equipamentos dentários, um
bloco operatório e um laboratório de
prótese e o seu horário de
funcionamento é das 08h00  às
20h00. 
Depois da visita às instalações, a
comitiva ainda teve a oportunidade
de assistir a uma sessão clínica do
médico dentista Nuno Montezuma

...

Aérea, aos seus familiares e aos
deficientes das Forças Armadas.
Tem, de igual forma, capacidade
para assistir beneficiários de outros
subsistemas de saúde, entre os
quais a ADSE, a SAD PSP e a ADMG. 
Como atribuições, o serviço faz o
aprontamento de Forças Nacionais
Destacadas (FND) e inspeções aos
militares em prontidão operacional.
Colabora, ainda, no recrutamento
das várias academias militares, com
a Proteção Civil e o Serviço Nacional
de Saúde sempre que solicitado.

A convite do diretor do Hospital das Forças Armadas, General Silva
Graça, a OMD realizou, uma visita ao Serviço de Medicina

Dentária/Estomatologia da referida unidade hospitalar, no passado dia 22
de outubro.

HOSPITAL DAS FORçAS ARMADAS

vIsIta ao servIço De meDIcIna 
DentárIa/estomatologIa
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todas as grávidas, essencialmente
com patologia sistémica e
aleitamento.

Quais as particularidades que um
serviço de um hospital central
militar tem de possuir, em termos
de capacidade de resposta, que
não são exigíveis a um hospital
civil?
O apoio rápido no aprontamento
das Forças Nacionais Destacadas
(FND), empenhados em situações
de combate nos Teatros de
Operações (TO) do Afeganistão,

orais com manifestação sistémica e
patologias sistémicas com
manifestações orais. Por exemplo, a
relação entre a doença periodontal
e a diabetes mellitus.
Outra preocupação é, também, o
edentulismo que infelizmente é
ainda bastante prevalente em
Portugal, sobretudo em indivíduos
com mais de 65 anos, sendo que a
suas consequências prendem-se
essencialmente com as carências
nutricionais e todos os problemas
que acarretam.
E, ainda, o acompanhamento a

...
de Carvalho, subordinada ao tema
“Ortodontia hospitalar”. De referir
que estas sessões clínicas são
organizadas todas as semanas,
incidindo sobre diferentes áreas e
tema.

ENTREVISTA
MAJOR MÉDICO DENTISTA 
NUNO SILVA

Considera imprescindível a
existência de um serviço de
medicina dentária nos hospitais
centrais? Que mais-valias podem
trazer para o funcionamento do
hospital e para o apoio às
populações?
Eu penso que sim, sem dúvida
alguma. Um serviço de medicina
dentária hospitalar nos hospitais
centrais é uma mais-valia no apoio
às populações, no diagnóstico e
tratamento das patologias orais. É
de salientar que, muitas vezes, não
se vê a saúde oral como parte
integrante da saúde sistémica,
sendo um erro. Existem patologias

ApOstAmOs NA
verteNte
cieNtíFicA e
de
iNvestigAÇãO,
pArticipANdO
cOm
prOtOcOLOs
de
iNvestigAÇãO,
pósteres em
cONgressOs
NAciONAis e
iNterNA-
ciONAis...

”

“
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Uganda, Kosovo, Timor, Somália e
Líbano. É essencial preservar o seu
poder de concentração, de modo a
não colocarem em risco a sua vida,
dos seus homens e o cumprimento
da missão.
A realização de rastreios aos
militares do Centro de Medicina
Aeronáutica e o rastreio médico
anual a todos os militares
navegantes, devido às exigências
hipobáricas e risco de barotrauma.
O rastreio e seleção para
incorporações militares, com
critérios de saúde oral definidos
pela NATO e publicados em Diário
da República. 
E ainda, o tratamento de todas as
patologias do aparelho
estomatognático aos militares
deficientes das Forças Armadas.

Como está atualmente
organizado o serviço de medicina
dentária e estomatologia do
Hospital das Forças Armadas?
Pode descrever o modelo de
funcionamento em termos de
recursos humanos, valências e
colaboração com outras áreas da
saúde?
O Serviço de Medicina Dentária e
Estomatologia do Hospital das
Forças Armadas depende
diretamente do Departamento
Cirúrgico. É constituído por médicos
dentistas militares, médicos
estomatologistas, médicos dentistas
civis e higienistas orais, sendo
apoiado por assistentes dentários e
técnicos de prótese dentária. 
Existe uma relação direta
multidisciplinar na resolução de
casos clínicos, com as
especialidades médicas de
cardiologia, otorrinolaringologia,
cirurgia maxilo-facial, patologia
clínica, oncologia, imagiologia,
ortopedia, endocrinologia e fisiatria. 

Porque razão existe uma
particular atenção às áreas de
cirurgia oral e ortodontia no

serviço?
A cirurgia oral é importante, na
medida em que permite o tratamento
de diversas patologias, entre elas,
dentes inclusos, inclusos ectópicos,
granulomas centrais e periféricos, de
células gigantes, patologias do seio
maxilar, etc.
A ortodontia, em articulação com a
cirurgia ortognática, consegue
resolver casos de discrepâncias
esqueléticas e, também, diagnosticar
e tratar casos de apneia do sono. 
No rastreio do cancro oral todos os
pacientes a partir dos 40 anos
efetuam uma avaliação minuciosa
da cavidade oral, dando mais
ênfase e controlo aos indivíduos
fumadores e com hábitos etilistas.
Existe uma sensibilização da família
militar para o rastreio do HPV.
A preparação para a cirurgia oral de
pacientes hipocoagulados, com
enfarte agudo do miocárdio (EAM),
com uso de bifosfonatos, sempre
em coordenação com as diferentes
áreas médicas diminuindo as
possíveis complicações associadas.

Para além da componente clínica,
cirúrgica e hospitalar, que outra
(s) vertente(s) desenvolve o
serviço de medicina dentária do
hospital?
Desenvolve toda uma medicina
dentária operacional com o
aprontamento sanitário das FND,

selecção e recrutamento de
militares, consultas de medicina
aeronáutica e naval. 
Apostamos na vertente científica e
de investigação, participando com
protocolos de investigação, pósteres
em congressos nacionais e
internacionais, comunicações orais
e a existência de um “journal club”.
Elaboramos palestras, no âmbito de
sessões clínicas hospitalares, e em
unidades militares. Em questões de
saúde pública, temos uma presença
ativa nas populações para rastrear,
informar e sensibilizar.  
Efetuamos pareceres para STANAgs
(Standarization NATO Agency),
nomeadamente ao nível da
medicina dentária forense e
relatórios médicos de acidentes em
serviço e exames de sanidade

Como avalia, em termos de
ganhos em saúde, a performance
dos serviços? Dispõe de dados
comparativos com instituições
similares?
Aumentamos o controlo de saúde
oral na população jovem ativa,
difundindo hábitos de higiene oral e
prevenção de patologias orais aos
seus familiares, respeitando os
critérios de saúde oral, definidos em
Diário da República, que a
população militar deve possuir para
estar e poder permanecer na
instituição.

Da esquerda para a
direita: João Pires
(médico
estomatologista),
Nuno Montezuma de
Carvalho (médico
dentista), José João
Mendes (médico
dentista), Nicholas
Fernandes (médico
dentista), Diana
Correia (médica
dentista), Nuno Silva
(médico dentista)
Catarina Nunes
(médica dentista)
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Pelo interesse ue representa para
o universo dos médicos Dentistas,
divulgamos abaixo o essencial da
exposição da OMD, bem como a

colegas. 
Alguns exemplos de falta de
razoabilidade e/ou suporte legal que
foram focados na exposição da
Ordem dos Médicos Dentistas:
exigência de rede mosquiteira em
todas as janelas da clínica;
inadmissibilidade diante da
diferença de poucos centímetros
face ao estipulado na lei de
acessibilidades, não obstante a
existência de alternativas que
atingiam o mesmo fim legal,
exigência restritiva sobre a

resposta obtida do gabinete do
secretário de estado da Saúde e da
Direção-Geral da Saúde, para o qual
solicitamos leitura atenta dos

Na sequência de várias exposições que nos chegaram da parte de
médicos dentistas cujos consultórios foram sujeitos a vistorias e inspeções

por diversas autoridades de saúde concelhias, a OMD entendeu, na
defesa da profissão e da saúde pública, encetar uma ação dirigida e
concreta junto do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde,
com vista a um esclarecimento das diversas situações.  Salientamos o
acolhimento e diligência do diretor-geral da Saúde, relativamente ao
argumentário da OMD, exposto em reunião presencial recentemente

ocorrida.

INFORMAçãO SObRE DILIGêNCIAS EFETUADAS PELA OMD 

vIstorIas e InsPeções 
a consultórIos 
De meDIcIna DentárIa 
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dimensão e altura de balcão de
atendimento de clínica, e deteção de
decisões por parte de técnicos que
não constituem autoridade de
saúde, etc.    
Relembramos que de todas as
decisões, resultantes de vistorias e
inspeções da iniciativa de delegados
de saúde, das quais sejam
notificados os médicos dentistas
cabe recurso para o Diretor-Geral da
Saúde. 
Transcrição da participação da OMD: 
(…) “Senhor Ministro, é conhecida a
intransigência da Ordem dos
Médicos Dentistas relativamente a
todas as situações que coloquem
em risco a saúde pública,
nomeadamente, nos processos de
esterilização e desinfeção do
instrumental e materiais utilizados
na nossa atividade.
Solicitamos os bons ofícios do
ministério no sentido de, sem nunca
abdicar deste princípio, se introduzir
razoabilidade e bom senso na
interpretação e aplicação de
legislação tantas vezes incongruente
ou inaplicável nas inspeções e
vistorias realizadas pelas
autoridades de saúde. 
Em concreto, 
O propósito que traz a Ordem dos
Médicos Dentistas (OMD) à presente
exposição é composto de uma
profunda consciência de carências
graves e sérias de razoabilidade,
proporcionalidade e adequação nos
exemplos de vistorias e inspeções
perpetradas sem devido nexo de
senso comum sobre as UPSS
dentárias.

(…) Mais de 90% das clínicas deste
setor encontram-se licenciadas. (…)
Senhor Ministro, a medicina dentária
está instalada, em termos práticos,
exclusivamente no setor privado.

(…) Gostaríamos de ver as
autoridades de saúde focalizadas no
exercício ilegal, nas situações de
risco para a saúde pública, em

suma, sobre quem prevarica e não
exclusivamente sobre os muitos, a
esmagadora maioria, que se situam
na esfera da legalidade e do
cumprimento. “ 
Transcrição da resposta obtida: 
(…) “Assunto: Vistorias e inspeções –
Clínicas Dentárias – Ordem dos
Médicos Dentistas
O Decreto-lei nº 279/2009 de 6 de
outubro estabelece o regime jurídico
a que ficam sujeitos a abertura, a
modificação e o funcionamento das
Unidades Privadas de Saúde (UPS),
onde se incluem as clínicas e os
consultórios de medicina dentária,
determinando as regras para o
procedimento simplificado adotado.
Com a reforma dos Cuidados de
Saúde Primários e a criação dos
Agrupamentos de Centros de Saúde,
as Unidades de Saúde Publica têm
vindo a implementar intervenções
de vigilância sanitária das UPS,
através das quais confirmam a
existência dos requisitos técnicos
previstos na lei, de forma a
assegurarem a qualidade dos
serviços prestados e a segurança
dos utentes.
No início desse processo, a Direção-
Geral da Saúde (DGS) ciente da
necessidade de se proceder à
uniformização da intervenção das
equipas de saúde pública na
identificação e exigências de
correção das instalações,
equipamentos e funcionamento
desses estabelecimentos de saúde,
elaborou a Orientação Técnica nº
9/2011 de 30 de março, que se
anexa. O referido documento foi
previamente discutido e mereceu
parecer favorável da Ordem dos
Médicos Dentistas (OMD), ainda que
não se tenha resolvido uma
pequena divergência relacionada
com o “pé direito” das instalações.
A divulgação dessa orientação
técnica a todos os ACES e a
utilização do formulário que a
acompanha, pelas equipas de saúde
pública, tem-se revelado um

instrumento de trabalho útil na
procura da uniformização da sua
intervenção no terreno.
Vem agora a OMD apresentar alguns
protestos dos seus associados
quanto a intervenções de equipas de
saúde pública, que classificam como
inadequadas. Da análise dos
processos a que tivemos acesso,
poderemos concluir que, na maioria
das situações relatadas, o problema
resulta da inclusão no processo de
vistoria higio-sanitária de questões
não previstas na legislação sobre
licenciamento de clínicas e
consultórios que constam em
legislação não aplicável.
De facto, as queixas referidas pela
OMD, indicam a ocorrência de
situações pontuais, por diferentes
equipas de saúde pública, que em
nosso entender podem ser evitadas.
Assim, para fazer face à presente
situação, somos de parecer que:
- As equipas de intervenção das UPS,
nas ações de vigilância higio-
sanitárias, poderão assegurar um
tipo de intervenção semelhante ao
de outras equipas que operam no
país, se utilizarem, como principal
referência o Decreto-lei nº
279/2009 de 6 de outubro.
- Na operacionalização do processo,
a utilização do formulário anexo à
orientação técnica nº 9/2011 de 30
de março irá atuar como um
segundo elemento de
uniformização, suscetível de
minimizar as inevitáveis diferenças
de critério e procedimento entre as
inúmeras equipas, caso prescindam
do uso dessa ferramenta.
- Um alerta e recomendação do
Diretor-Geral da Saúde aos médicos
Autoridades de Saúde que exercem
no nível local, poderá revelar-se de
grande utilidade e contribuir para
que não se repitam situações
semelhantes às relatadas pela OMD. 
Melhores cumprimentos,
Francisco George 
Diretor-Geral da Saúde (…) “



Hoje em dia, a Europa proporciona
um espaço de paz e liberdade aos
seus cidadãos, em que os princípios
e valores do modelo europeu são
baseados no princípio da
subsidiariedade, ou seja, no
respeito que a UE tem pelas
tradições e especificidades de cada
povo, ou não fosse o lema da UE: In
varietate concordia ("Unidos na
diversidade").
Foi o Tratado de Maastricht
(também conhecido como Tratado
da União Europeia), que celebra em
2013 o vigésimo aniversário, que
estabeleceu o conceito de
cidadania da União Europeia. A
cidadania europeia é um vínculo
especial entre cada europeu e a UE,
um estatuto que complementa as
cidadanias nacionais. 
A cidadania da UE, conferida aos
nacionais de todos os Estados-
membros pelo Tratado da União
Europeia, tem como fim tornar o
processo de integração europeia
mais significativo para os cidadãos,
incrementando a sua participação,
fortalecendo a proteção dos seus
direitos e difundindo a ideia de uma
identidade europeia.
Neste “Ano dos Cidadãos
Europeus”, o objetivo prende-se
com questionar os cidadãos sobre
como é que a UE vai responder aos
atuais desafios impostos pela crise
e aos futuros desafios da
integração europeia.
Desta forma, os cidadãos europeus

devem estar informados sobre os
seus direitos, deveres e sobre a
influência das suas escolhas
democráticas. Este ano, urge
discutir que Europa queremos e,
acima de tudo, necessitamos para
responder aos presentes desafios
dos Estados-membros.
Sendo assim, para o GAM parece
óbvio que há uma necessidade em
consciencializar os cidadãos,
especialmente os mais jovens,
sobre os direitos que lhes são
inerentes como cidadãos da UE.
Nos dias de hoje, um dos direitos
mais relevantes é que todos os
cidadãos da UE têm o direito de
viver e trabalhar em qualquer um
dos Estados-membros sem que a
sua nacionalidade seja alvo de
discriminação. A livre circulação de
pessoas é uma das liberdades
fundamentais garantidas pelo
Tratado da União Europeia (artigos
3.º, 39.º, 40.º) e pela legislação
comunitária.
No caso dos países membros do
Espaço Económico Europeu
(Islândia, Liechtenstein e Noruega),
as normas comunitárias sobre a
livre circulação de trabalhadores,
também, são aplicadas. Por sua
vez, a Suíça tem um acordo bilateral
com a UE sobre a livre circulação de
pessoas.
A Comissão Europeia promove a
mobilidade, pois acredita que uma
maior mobilidade da força laboral,
tanto no interior do país e entre
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O Grupo de Apoio à Mobilidade (GAM), que está inserido no Conselho
Geral dos Jovens Médicos Dentistas, defende que, devido à crescente

facilidade na mobilidade entre os países que constituem a União Europeia
(UE), somos cada vez menos cidadãos exclusivamente do nosso país e

mais cidadãos europeus.

CONSELHO DOS JOVENS MÉDICOS DENTISTAS

meDIcIna DentárIa 
e a cIDaDanIa euroPeIa
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países (mobilidade geográfica),
como entre empregos (mobilidade
profissional), contribui para o
progresso económico e social, para
um elevado nível de emprego e
para a concretização de progressos
duradouros e equilibrados. É, neste
sentido, que o GAM pretende
contribuir para um elo de ligação o
mais estreito possível com os
jovens médicos dentistas
portugueses, no sentido de os
orientar e facilitar dentro do
possível neste processo, por vezes
complexo, de ingressar no mercado
de trabalho no estrangeiro.
Existem aproximadamente 2 a 3
milhões de empregos disponíveis
na eu. No entanto, a taxa de
desemprego é cerca de 10%, sendo
que 25% são jovens. Para além
disso, aproximadamente 60% das
pessoas que alteram de país
enquanto desempregadas, acabam
por encontrar emprego no espaço
de um ano, em contraste com os
35% das pessoas que permanecem
no país.
Porque o GAM acredita que os
caminhos, tanto profissionais como
pessoais, continuam a ser cada vez
mais encurtados e na UE esse fato
é cada vez mais realçado, conclui-
se que podem ser vários os
benefícios que advêm de um
período de estudo, ou trabalho no
estrangeiro: novas metas pessoais,
um ambiente completamente novo,
contato no dia-a-dia com uma
cultura diferente, a oportunidade
para alargar as capacidades
linguísticas, a possibilidade de
discutir e trabalhar com pessoas
com ideias e origens distintas e
partilhar vivências.

existem
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CLÍNICAS DENTÁRIAS
SUÍÇAS 
DE ALTA QUALIDADE
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ROMD - Qual o balanço que faz
do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral, desde
a implementação, em 2008, da
vertente cheque-dentista?
FG - Naturalmente é altamente
positivo. Digo isto, não por razões de
cordialidade, mas porque é um
modelo para nós que trabalhamos
na área da saúde e também a nível
internacional. Tem motivado
aplausos generalizados e ainda

O médico Francisco George foi reconduzido no cargo de diretor-geral da
Saúde pela quinta vez consecutiva, iniciando um novo mandato de

cinco anos à frente da Direção-Geral da Saúde.
Especialista em saúde pública e ex-funcionário da Organização Mundial

de Saúde (OMS) durante mais de uma década, Francisco George foi
nomeado subdiretor-geral de Saúde em 2001 e designado diretor-geral

em 16 de Agosto de 2005.
No seu último mandato, destaca-se entre outros projetos, a

implementação do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, na
sua vertente cheque-dentista, em colaboração com a Ordem dos

Médicos Dentistas

FRANCISCO GEORGE, DIRETOR-GERAL DA SAúDE

“a colaboração entre a omD 
e a Dgs é exemPlar”
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tomada de posse mencionou
como prioridade uma abordagem
às doenças não transmissíveis
ou crónicas, como são
comummente designadas. A
Declaração Política das Nações
Unidas de 2011, em Nova Iorque,
reconheceu que as doenças da
cavidade oral, nomeadamente, a
cárie dentária, a doença
periodontal e obviamente o
cancro oral, partilham fatores de
risco com as quatro principais
doenças crónicas - cancro,
diabetes, doenças
cardiovasculares e doenças
respiratórias - e, como tal, devem
beneficiar de uma abordagem
comum. Qual o grau de
importância que atribui à
participação dos médicos
dentistas nesta estratégia?
FG - Antes de mais acrescentaria o
problema do tabagismo como fator
desencadeador de muitos dos
problemas que citou, tal como a
alimentação desequilibrada. Mas é
verdade, a importância que os
médicos dentistas assumem é
indiscutível. Estão na linha da frente.

ROMD - Em termos de
colaboração entre profissionais
da saúde, a World Health
Professions Alliance aprovou
recentemente uma declaração
sobre a colaboração
interprofissional. Os médicos
dentistas têm, por força da
especificidade do seu exercício
profissional quase
exclusivamente no privado, um
maior isolamento, comparando
com outros profissionais de
saúde que exercem no Serviço
Nacional de Saúde (SNS). Como
poderá este isolamento ser
mitigado, designadamente na
partilha de informação com o
SNS e os seus profissionais?
FG - Discordo da formulação da
questão que coloca. O Programa

...

resultados têm sido
reconhecidamente relevantes. No
que se refere à estratégia definida
no início do processo falta
implementar a componente
relacionada com o cancro oral, o que
virá a suceder, espero, muito em
breve.

ROMD - O cheque-dentista tem
públicos-alvo bem definidos e
restritos, no entanto, as
dificuldades no acesso à saúde
oral estendem-se a outras faixas
etárias e grupos. O que pode a
DGS fazer para diminuir essas
dificuldades de acesso? 
FG - Isso é verdade. Estamos a
trabalhar no contexto do Plano
Nacional de Saúde para reduzir
iniquidades em todas as áreas
programáticas e em particular no
que se refere ao acesso. Os grupos
etários alvos foram selecionados em
função de rigorosos critérios
epidemiológicos. Vamos, a médio
prazo, deixar de ver, nos nossos
monitores de televisão, portugueses
com problemas dentários. A
estratégia adotada em Portugal está
integrada num contexto mais amplo,
a nível europeu, que privilegia a
intervenção até a uma idade de
15/16 anos, na certeza de que daí
resultarão cidadãos mais preparados
para, com medidas individuais muito
simples, poderem manter bons
indicadores na sua saúde oral, isto é,
sem perdas de dentes, sem cáries e
sem problemas orais.

ROMD - O alargamento do
cheque-dentista ao cancro oral
foi confirmado pelo Ministro da
Saúde, em que ponto está este
alargamento? 
FG - Estamos a trabalhar na fase
final do sistema de informação. Logo
que esteja terminado para entrar em
produção iniciaremos o programa,
tal como previsto.
ROMD - No seu discurso de

recentemente o Programa Nacional
de Promoção da Saúde Oral foi
distinguido com um prémio
internacional numa vertente de
promoção da saúde oral.

ROMD - O que falta ainda
conseguir no âmbito deste
programa?
FG - Há sempre possibilidade de
melhorar mas sublinho, no geral, a
taxa de cobertura e a qualidade dos

o programa
nacional de
promoção da
saúde oral
foi
distinguido
com um
prémio
interna-
cional numa
vertente de
promoção da
saúde oral
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...
Nacional de Saúde Oral trabalha
neste momento, no âmbito do
cheque-dentista, com mais de 3 mil
médicos dentistas. É um exemplo.
Como se sabe, os programas

informáticos estão interligados,
“falam” uns com os outros. Não há,
nem pode haver, isolamento. Aliás,
nunca houve tamanha comunicação
na perspetiva da partilha da
informação.

ROMD - Os médicos
estomatologistas estão a
diminuir em número e o perfil
adotado pela generalidade dos
países é o equivalente, em
Portugal, ao do médico dentista.
Como vê a DGS o processo de
planeamento de recursos
humanos, nesta área, ao nível da
rede do Serviço Nacional de
Saúde?  
FG - Não temos competências na
área dos recursos humanos. É a
Administração Central do Sistema
de Saúde que detém esta missão.

ROMD - A instituição militar tem
uma carreira própria em termos
hospitalares para médicos
dentistas, na qual  convivem
médicos dentistas, médicos
estomatologistas e outros
profissionais de saúde. Existem
médicos dentistas na
generalidade dos centros de
saúde da Região Autónoma dos
Açores, alguns na Madeira e
outros, muito poucos, no
Continente. Como acha que se
deve orientar, no futuro, a
cobertura de cuidados de saúde
oral da população, ao nível
hospitalar?
FG - Citou bons exemplos. Vamos ter
que equacionar estas questões no
âmbito da reforma hospitalar. 

ROMD - Como interpreta os
resultados preliminares do último
estudo epidemiológico levado a
cabo pela DGS relativamente à
saúde oral? 
FG - São dados fantásticos.
Alcançámos, em termos de
indicadores, na população
abrangida pelo programa, níveis de
elevada qualidade.

ROMD - Como perspetiva a
colaboração entre a OMD e a
DGS? 
FG – A colaboração entre a OMD e a
DGS é exemplar. Exemplar, repito.

a
colaboração
entre a omd e
a dgs é
exemplar.
exemplar,
repito

”

“
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Em 2012,  hospitais portugueses
receberam 19.177 doentes vítimas
de Acidente Vascular Cerebral (AVC),
de acordo com os últimos dados da
Direcção-Geral da Saúde.
Em Portugal, o AVC é responsável
pelo internamento de mais de 25
mil doentes por ano e por um
elevado grau de incapacidade,
sabendo-se que 50% dos doentes
que sobrevivem a um AVC ficam
com limitações nas atividades da
vida diária.
A acção decorreu no Jardim da
Cordoaria, junto ao Hospital de
Santo António, no Porto. A iniciativa
contou com a participação de
médicos dentistas, em
representação da Ordem dos
Médicos Dentistas, médicos
neurologistas, nutricionistas e até
estudantes de medicina do Instituto
de Ciências biomédicas Abel
Salazar.
"O AVC é a principal causa de
mortalidade e incapacidade em
Portugal. Ainda assim, existe um
desconhecimento dos sinais de
alerta: falta de força num braço,
face desviada ou fala perturbada",
referiu o presidente da Sociedade
do AVC, Castro Lopes, em
declarações à agência Lusa.
Esta iniciativa vem no sentido da
promoção da importância de uma
boa saúde oral no contexto da
saúde em geral, neste caso das
doenças cardio-vasculares, como já
defendido pela Federação Dentária
Internacional.

A Sociedade Portuguesa do AVC assinalou o dia mundial da doença, a 29
outubro, com acções dirigidas à população em geral. Para isso, realizou

rastreios gratuitos aos factores de risco do AVC.

RASTREIO DE PREVENçãO DO AVC

InIcIatIva alertou 
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REGIãO AUTóNOMA DA MADEIRA

rastreIo oral Para
1300 Jovens De 13 anos
Um rastreio de saúde oral na Madeira vai juntar, pela primeira vez, jovens de 13 anos. Trata-
se de uma iniciativa da Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira (Adenorma),
uma Instituição Particular de Solidariedade Social , à qual se juntou a Ordem dos Médicos
Dentistas. Para já, 12 médicos dentistas da região aderiram a este projeto de promoção da
saúde oral.
Gil Fernandes Alves, representante da Região Autónoma da Madeira no Conselho Diretivo da
OMD, explicou que, "em acordo com a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, concretamente
com o Instituto da Administração da Saúde, definiu-se como faixa etária, para ser alvo do
rastreio, as crianças de 13 anos. Portanto, serão abrangidas todas as crianças da Região
Autónoma da Madeira que, em termos de amostragem, são cerca de 1300 crianças".
Depois do rastreio, o tratamento deve ser seguido como prioridade para os casos mais graves.
"Colaboramos com o rastreio, mas há que tentar arranjar soluções para aquilo que vamos
diagnosticar, que são necessidades efetivas de tratamento. Portanto, há uma primeira fase
para as situações que forem consideradas mesmo graves e urgentes, em que haverá uma
colaboração da parte do Sesaram (Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira), através
dos centros de saúde onde existe medicina dentária", esclareceu o representante da OMD na
Madeira.
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Este ever fundamental deve ser
interiorizado por todos os médicos
dentistas, de forma a poderem
proporcionar tratamentos de
qualidade e com continuidade a todos
os doentes que os procuram.
De facto a saúde, sendo um direito
fundamental dos cidadãos, é por si
mesma uma área que não admite que
se cometam erros, pois qualquer erro
pode colocar em causa a saúde geral
desse mesmo doente. Daí ser
importante que os serviços de saúde
prestados aos doentes sejam
praticados com o suficiente
conhecimento técnico e científico dos
atos que são executados. Não basta a
delicadeza e cortesia que, apesar de
serem muito importantes para a
criação de empatia com o doente, não
podem suportar, per si, a relação de
confiança com o doente. O doente
precisa de reconhecer no seu médico
dentista confiança que só a qualidade
técnica e científica pode trazer e
sedimentar.
Para que essa confiança seja criada,
todo o médico dentista tem que
assegurar as melhores condições
possíveis para a prestação dos seus
atos médico-dentários, de molde a
melhor satisfazer as necessidades de
tratamento do doente que o procura. 
Não podemos esquecer que os
médicos dentistas poderão sempre ser
responsabilizados pela prestação de
atos médico-dentários
manifestamente desadequados,
quando seria expectável atuarem de
uma outra forma. 
Ao CDD chegam muitas participações,

promovendo esse enriquecimento
científico para que o resultado final
seja uma boa qualidade dos serviços
prestados pelos médicos dentistas.  
O conhecimento científico faz com que
a independência profissional dos
médicos dentistas seja protegida e
reconhecida pelos doentes, permitindo
fazer bom juízos clínicos e tratamentos
corretos. Este reconhecimento será
inevitavelmente feito não só pelos
doentes, mas também por outros
médicos dentistas, nossos pares.
Reconheço que, ainda hoje, há muita
iliteracia por parte da população que
procura os nossos serviços, o que
fomenta a existência da publicitação,
com êxito, de atos de suporte científico
duvidoso e de caráter folclórico e
populista.
No entanto, felizmente sente-se uma
procura crescente de conhecimento
por parte dos doentes, devido não só à
divulgação que se tem dado pelos
vários programas de prevenção
existentes pelo país, como também ao
reconhecimento, por parte da
população, da importância de associar
um sorriso são a um corpo são. Daí a
procura da informação na internet ou
na leitura de artigos nos órgãos de
comunicação social. Esta procura
incessante de conhecimento leva
inevitavelmente a um aumento das
expectativas quanto aos resultados. 
Por isso, temos que estar conscientes
que o reconhecimento do médico
dentista deve assentar
essencialmente no seu saber, na sua
competência e experiência, e que deve
ser sempre acompanhado com os
mais recentes progressos da medicina
dentária.
Desta forma, elevamos o nosso nome
enquanto profissionais de saúde e a
classe a que pertencemos.

especialmente em áreas específicas
como a ortodontia, a endodontia ou a
reabilitação oral com recurso a
implantes e prótese fixa, em que o
doente, procurando um bom resultado
estético, com frequência não é
informado corretamente das
limitações do tratamento, ou o
tratamento não corresponde à
expectativa por si idealizada. 
O ficar aquém da espectativa leva
inevitavelmente ao litígio. Conflito esse
que, muitas vezes, será dirimido até às
últimas consequências, isto é, em
tribunal com as consequentes
repercussões profissionais e
económicas que possam daí advir.
Nestas circunstâncias, alguns médicos
dentistas, na tentativa desesperada de
“resolver o problema”, devolvem aos
doentes os honorários por si cobrados
pelos atos praticados ou ativam o seu
seguro profissional. Isto responsabiliza-
os desde logo e inevitavelmente pela
execução desses mesmos
tratamentos, reconhecendo que
poderão não ter efetuado o melhor
tratamento que deveriam ter efetuado.
Um constante apelo à formação
contínua é fundamental para a
atualização de conhecimentos
médicos, relativamente à prestação e
manutenção da qualidade dos
serviços. 
A OMD, através do seu Centro de
Formação Contínua, tem organizado
várias sessões de incremento do
conhecimento científico, levando a
formação a todos os médicos
dentistas, criando programas
interessantes em diversas áreas,
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Está inscrito no nosso Código Deontológico que “Todo o médico
dentista tem o dever de assegurar ao seu doente a prestação dos
melhores cuidados de saúde oral ao seu alcance, agindo com

correção e delicadeza.”

Luís Filipe Correia 
Presidente do
Conselho
Deontológico e de
Disciplina



A nova legislação aprovada
estabelece “novas regras sobre a
forma de produzir, apresentar e
vender produtos do tabaco”.
As advertências sobre os riscos para
a saúde passarão a ocupar 65% do
espaço das embalagens, em vez de
cobrirem 75% da frente e do verso
como era defendido por bruxelas e
apoiado pela comissão parlamentar
do ambiente e saúde. Atualmente,
os alertas para os riscos do tabaco
têm de ocupar 30% da frente dos
maços de cigarros e 40% do verso.
Outra imposição passa pela
proibição do recurso a expressões
como “light”, “suave” ou “natural”,
uma vez que estas podem induzir os

examinados de forma exaustiva,
antes da catalogação destes como
medicamentos que ajudam a deixar
de fumar.
O objetivo destas medidas é tornar
os produtos de tabaco menos
atrativos, em especial para o público
mais jovem.
Esta revisão da diretiva, que deve
entrar em vigor dentro de um ano,
acontece numa altura em que o
Ministério da Saúde tinha anunciado
para o final deste verão, uma nova
Lei do Tabaco para tornar livre de
fumo todos os espaços públicos
fechados, entre outras medidas.
As regras acordadas terão de ser
agora adotadas pelos Estados-
membros. Os ministros da Saúde de
15 Estados-membros já tinham
assinaram, a 4 de outubro, uma
carta em que pediam celeridade ao
Parlamento Europeu para aprovar a
nova diretiva.

consumidores em erro.
A venda de tabaco aromatizado
passa também a ser proibida, mas é
criado um período de transição. Por
exemplo, os cigarros com sabor a
morango ou baunilha podem ser
vendidos até 2016 e os mentolados
podem continuar no mercado até
2021.
A nova norma europeia também
legisla as regras relativas aos
cigarros eletrónicos. Futuramente
este tipo de cigarro terá de passar
por controlos sanitários prévios à
sua venda. Da nova legislação fica,
ainda, a recomendação da
Comissão Europeia para que os
cigarros eletrónicos sejam

O Parlamento Europeu aprovou no passado dia 8 de outubro, uma
proposta da Comissão Europeia de revisão da diretiva de produtos de

tabaco, datada de 2001, que visa continuar o combate ao consumo de
tabaco e aumentar a consciencialização dos malefícios inerentes ao

consumo deste produto.
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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

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

AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
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Conte com a 
confiança AXA 

na sua proteção.

Se o sorriso dos outros é uma prioridade 
para si, o seu é uma prioridade para nós.

Poderá consultar as nossas soluções e serviços em www.axa.pt

No âmbito do protocolo AXA com a Ordem dos Médicos Dentistas, 
oferecemos-lhe condições especiais e serviços exclusivos.

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

Contacte-nos, através de:

Aproveite o conjunto de soluções de seguros para a proteção da sua
vida profissional e da sua vida pessoal, em caso de imprevisto.
Destacamos o seguro de saúde Vitalplan renovado, e que lhe permite 
aceder a várias coberturas. Conheça ainda as vantagens do seguro de vida 
e de outras soluções de proteção.

Mediador AXA | Espaço AXA mais próximo

E-mail: medicos.dentistas@axa.pt

Linhas de Apoio exclusivas para Dentistas 217 943 026 | 226 081 526
dias úteis, das 8h30 às 19h00

             NOVOS
          PACKS:
      SEGURO
   DE SAÚDE
VITALPLAN

CARTÃO CLUBE AXA

Totalmente gratuito, permite-lhe usufruir
de descontos imediatos e diretos na rede
de parceiros AXA. 
Saiba mais em www.axa.pt/clube-axa

A AXA é a 1.ª marca seguradora a nível 
mundial pelo 5.º ano consecutivo 
Best Global Brands 2013, Interbrand.
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