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Estimados colegas,

A propósito da  revisão dos estatutos das ordens 
profissionais, incluída a OMD, venho informar  do estado 
do processo.

Atraso do Governo
A lei nº 2/13, das Associações Públicas Profissionais, 
foi aprovada e publicada pela Assembleia da República 
em 10 de janeiro do mesmo ano, contendo prazo 
extremamente curto - um mês após a publicação do 
diploma - para que todas as ordens apresentassem 
propostas de revisão dos seus estatutos, o que todas 
fizeram, incluindo naturalmente a OMD, adaptando-se 
a esta contingência.

Sucede que no prazo de 90 dias seguintes ao da 
publicação da lei, o Governo deveria ter apresentado à 
Assembleia da República as propostas das associações 
públicas profissionais, cabendo ao Parlamento aprovar 
por lei os estatutos de cada ordem profissional, o que 
ainda não fez...!

O Conselho Nacional das Ordens Profissionais 
consensualizou, em reunião realizada a 13 de setembro 
do ano transato, uma posição sobre o atraso na 
implementação da Lei nº2/2013, de 10 de janeiro.

Desta posição, cujos excertos abaixo transcrevo, foi dado 
conhecimento à presidente da Assembleia da República, 
Maria da Assunção Esteves, ao primeiro-ministro, 
Pedro Passos Coelho, ao vice-primeiro-ministro, Paulo 
Portas, à ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís 
Albuquerque, ao ministro da Economia, António Pires de 
Lima, à ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, ao 
ministro da Saúde, Paulo Macedo, e ao secretário de 

Estado adjunto do vice-primeiro-ministro, Miguel Morais 
Leitão.

“(...) o Conselho Nacional das Ordens Profissionais 
não pode deixar de, por este meio, manifestar a sua 
perplexidade e indignação perante o inexplicável atraso 
do Governo nesta matéria, com graves consequências 
no funcionamento interno das ordens profissionais (...)”.

Finalmente a OMD foi chamada a uma primeira consulta 
pelo Governo, em fevereiro, tendo iniciado os trabalhos 
preliminares junto do Ministério da Saúde apenas em 
março. 

Como notas prévias, a tendência geral é a de 
harmonização de disposições gerais entre as diversas 
ordens profissionais e entre as diversas ordens do setor 
da saúde, com uma tónica particular de preocupação, 
manifestada pela equipa da área da economia e 
finanças, quanto a não consagrar restrições de 
concorrência, restrições à publicidade e ainda garantir 
a liberdade de circulação na perspetiva da mobilidade 
europeia.  

Tutela administrativa 
Foi introduzida a referência ao artigo 45º da lei-quadro, 
tendo confirmado o ministério que salvaguarda o 
manifestado pela OMD. Ou seja, a tutela exercida sobre 
as ordens é a idêntica à exercida sobre a administração 
autónoma do Estado. Portanto, a OMD é Estado.  

Estágio
Esta matéria encontra-se, dependente da abordagem 
e da ponderação, transversais e integradas, contando 
com a evolução dos estatutos das restantes ordens do 
setor da saúde.

FINALMENTE A OMD FOI CHAMADA 
A UMA PRIMEIRA CONSULTA 

PELO GOVERNO, EM FEVEREIRO, 
TENDO INICIADO OS TRABALHOS 

PRELIMINARES JUNTO
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

APENAS EM MARÇO.

“

“
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Especialidades profissionais 
A preocupação manifestada pelo Governo centra-se 
no facto de não serem criadas ou mantidas normas 
restritivas. 

Por outro lado, é assumido pelo ministério que está 
pendente a confirmação do elenco de especialidades 
apresentado pela OMD. 

Funções sindicais e laborais da OMD 
Tem lugar a formulação conhecida da lei-quadro: 
“A OMD não prossegue atribuições ou exerce 
competências de natureza sindical, designadamente 
as relacionadas com a regulação económica ou 
com os vínculos laborais e profissionais dos seus 
membros”. 

Atribuições da OMD 
O ministério tende a manter as redações atuais 
dos estatutos referentes às atribuições, em todas 
as ordens. Contudo, acerca das especialidades 
concordou em aditar o conceito de “Decidir sobre 
a criação de especialidades (…)”, sendo que a 
criação, propriamente dita, fica na dependência da 
homologação do Governo. 
Ficou consagrada a reação judicial da OMD ao uso 
ilegítimo não apenas do título de médico dentista, 
mas também de médico dentista especialista.

Formação contínua 
Cumpriu-se a solicitação do ministério sobre precisar 
os mínimos de formação contínua.

Nomenclatura 
Desde o início da construção da proposta estatutária, 
a nomenclatura constitui uma novidade arrojada 
através de norma genérica enunciadora da tabela, 
em letra de lei.

Inscrição 
A proposta da OMD em consagrar a disposição acerca 
de conhecimentos linguísticos no artigo relativo à 
inscrição foi aceite. 

Sociedades de profissionais e organizações 
associativas de profissionais de outros Estados-
membros
O diploma referente a estes sujeitos jurídicos trata-se 
de norma avulsa da autoria do Governo e permanece 
por revelar. 
Foi consagrada a proposta da OMD assente no facto 
seguinte: “Às sociedades de profissionais não é 
reconhecida capacidade eleitoral”. 

Orgânica 
São os seguintes os órgãos consagrados na proposta 
do Governo:

a) A Assembleia-Geral
b) O Conselho Geral
c) O Bastonário
d) O Conselho Diretivo
e) O Conselho Fiscal
f) O Conselho Deontológico e de Disciplina

Matéria deontológica e ação disciplinar
São matérias já revistas mas que, pela sua 
minudência processual, impossibilitam notas gerais 
neste documento. 

Diga-se, no entanto, que estão consagradas as 
proibições de atos gratuitos.

A este propósito, a saúde pública é entendida pela 
União Europeia, em todos os seus diplomas, atos 
normativos, bem como nas decisões do Tribunal de 
Justiça, como um superior interesse em nome do 
qual tem de existir regulação balizadora. Não se trata 
de restringir publicidade, nem de criar proibições 
absolutas, como aliás se vê pelos restantes artigos. 
Trata-se de regular. Coisa bem diferente. Um ato 
de informação para proteção dos doentes, da 
liberdade de escolha e de uma escolha informada 
corretamente; assistimos a autênticos flagelos em 
certas ações publicitárias num campo como a saúde, 
que justificam ser regulados.

Por agora é o que se oferece dizer sobre o estado da 
evolução do estatuto. Faz-se notar que o Governo 
enviará para a Assembleia da República as 
propostas de alteração dos estatutos de cada uma 
das ordens profissionais. À Assembleia da República 
caberá a análise de cada uma das propostas, a 
sua discussão pública e a sua aprovação. Caberá, 
ainda, em seguida, ao Presidente da República, a 
promulgação da lei, dos estatutos de cada uma das 
ordens.

De ulteriores desenvolvimentos continuaremos a dar 
nota a todos os colegas.

O bastonário
Orlando Monteiro da Silva
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“SAÚDE ORAL É 
SAÚDE GERAL” 
FOI O MOTE 
ADOTADO PARA 
A CAMPANHA 
PUBLICITÁRIA 
QUE A ORDEM 
DOS MÉDICOS 
DENTISTAS
PROMOVEU
NAS REVISTAS 
NOTÍCIAS
MAGAZINE 
E CORREIO 
DA MANHÃ 
DOMINGO

“

“

AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA 
DA REPÚBLICA 
BASTONÁRIO
APRESENTOU
PROPOSTAS PARA
A SAÚDE ORAL 
O turismo em medicina dentária e a situação da 
saúde oral e da medicina dentária em Portugal fo-
ram dois dos assuntos que o bastonário da Ordem 
dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, 
apresentou na audiência com a vice-presidente da 
Assembleia da República, Teresa Caeiro.
O bastonário entregou, também, um documento 
com diversas propostas estratégicas para a medici-
na dentária, que foram anteriormente apresentadas 
aos médicos dentistas na cerimónia de abertura do 
XXII Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas.
Teresa Caeiro, deputada do CDS-PP, tem acompa-
nhado de perto a situação da saúde oral em Por-
tugal.

ASSEMBLEIA-GERAL 
ORÇAMENTO PARA 
2014 APROVADO
POR UNANIMIDADE 
A Assembleia-geral ordinária da Ordem dos Médicos 
Dentistas reuniu no passado dia 14 de dezembro 
de 2013, no Porto (Palácio do Freixo), pelas 16h00.
Da ordem de trabalhos constava, como ponto único, 
a discussão e votação do orçamento do Conselho 
Diretivo para o ano de 2014 que foi aprovado por 
unanimidade.
Estiveram presentes 36 médicos dentistas e outros 
94 estavam representados através de procurações, 
devidamente validadas pela Mesa.

“SAÚDE ORAL É SAÚDE GERAL”
CAMPANHA
PUBLICITÁRIA
PROMOVEU SAÚDE 
ORAL 
“Saúde Oral é Saúde Geral” foi o mote ado-
tado para a campanha publicitária que a 
Ordem dos Médicos Dentistas promoveu 
nas revistas Notícias Magazine - distribuí-
da com o Jornal de Notícias e Diário de No-
tícias - e Correio da Manhã Domingo. 
Ao longo de mais de dois meses, abordan-
do um tema diferente todas as semanas, 
a OMD sensibilizou os leitores das duas 
revistas com maior audiência conjunta 
em Portugal para as doenças da boca, a 
importância da sua prevenção, as conse-
quências para a saúde em geral e os cui-
dados a ter com a saúde oral nas diferen-
tes faixas etárias. 
A cárie e as doenças das gengivas são as 
doenças mais comuns da boca, afetando 
90% da população mundial. A prevenção 
na saúde oral é também essencial para ga-
rantir uma vida saudável para doentes, por 
exemplo, com diabetes ou doenças cardio-
vasculares.
No lançamento da campanha, o bastoná-
rio da Ordem dos Médicos Dentistas, Or-
lando Monteiro da Silva, realçou que “pre-
venir é sempre mais fácil e económico do 
que tratar e infelizmente a saúde oral ain-
da é pouco valorizada pelos portugueses 
que continuam a olhar para as doenças da 
boca como adiáveis. Não o são. Os custos 
do deixar andar em saúde oral são muitos 
e elevados, seja no plano financeiro, da 
saúde em geral, mas também no plano so-
cial e psicológico”.
A campanha adotou uma comunicação 
positiva e informal, com uma linguagem 
acessível a todos os leitores, de forma a 
garantir que com pequenos passos diários 
é muito fácil zelar pela boa saúde oral, es-
sencial para a saúde em geral.

O TURISMO 
EM MEDICINA 
DENTÁRIA E A 
SITUAÇÃO DA 

SAÚDE ORAL E 
DA MEDICINA 
DENTÁRIA EM 

PORTUGAL 
FORAM DOIS 

DOS ASSUNTOS 
APRESENTADOS 

NUMA
AUDIÊNCIA

“

“

Natália Lucas Nunes presidiu à Mesa da Assembleia Geral, 
coadjuvada pelos secretários Luís Vidal (esquerda)

e Joel Ribeiro dos Santos (direita)
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GUIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

INTERVENÇÃO PRECOCE
NO CANCRO ORAL
Com o alargamento do programa do cheque-dentista ao rastreio do cancro oral, a Ordem 
dos Médicos Dentistas, em parceria com a Direção-Geral da Saúde, elaborou um guia para 
os profissionais de saúde intitulado “Intervenção precoce no cancro oral’, com guidelines 
de atuação e detalhes sobre a doença.
Esta publicação, que já se encontra disponível online no site da OMD, é distribuída nesta 
edição da Revista da OMD a todos os médicos dentistas, e será, de igual forma, enviada a 
6 mil médicos de família.
O Projeto de Intervenção Precoce no Cancro Oral (PIPCO) tem como principal objetivo o 
diagnóstico e o tratamento atempados, de forma a aumentar as taxas de sobrevivência 
da doença.
O cancro oral é o sexto mais mortífero, com uma taxa de mortalidade a 5 anos de 50%, 
ou seja, metade dos doentes não sobrevive à doença 5 anos após ser detetada. 
O perfil dos doentes também está a mudar, sendo hoje uma doença que atinge cada vez 
mais mulheres e cada vez mais homens com menos de 45 anos. 
O tabaco e o álcool são os principais fatores de risco, daí que fumadores e consumidores 
imoderados de álcool têm entre 30 a 100 vezes maior probabilidade de virem a sofrer de 
cancro oral. 
Os prestadores de cuidados de saúde primários devem por isso questionar os seus 
pacientes sobre fatores de risco em cada consulta e completar essa informação com a 
observação do indivíduo.
Um exame objetivo completo da cavidade oral deve ser parte integrante do exame físico 
de rotina de todos os pacientes e aconselha-se o rastreio oportunista naqueles utentes 
que reunirem as condições acima descritas.
Os clínicos devem tornar-se cada vez mais aptos a identificar, de forma rotineira, 
lesões potencialmente malignas e malignas, estas últimas nas fases precoces do seu 
desenvolvimento, uma vez que a intervenção nesta altura é mais eficaz e efetiva. Só 
um diagnóstico precoce permite oferecer um melhor tratamento ao doente, com um 
resultado estético e funcional compatível com uma boa qualidade de vida e melhorando 
o prognóstico e a sobrevivência.
Quando detetada nos estádios iniciais, a doença tem taxas de sobrevivência entre 
os 75 e os 90%, sendo que a elevada taxa de mortalidade do cancro oral prende-se 
essencialmente com a deteção tardia. 

va
i a

co
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O PROJETO DE 
INTERVENÇÃO 
PRECOCE 
NO CANCRO 
ORAL (PIPCO) 
TEM COMO 
PRINCIPAL 
OBJETIVO O 
DIAGNÓSTICO E 
O TRATAMENTO 
ATEMPADOS, 
DE FORMA A 
AUMENTAR 
AS TAXAS DE 
SOBREVIVÊNCIA 
DA DOENÇA

“

“
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Durante três dias, o Centro de 
Congresso de Lisboa (CCL), encheu-
se de médicos dentistas, estudantes 
de medicina dentária, assistentes 
dentários e outros profissionais do 
setor que assistiram um programa 
de alto nível científico e com 
uma forte componente clínica e 

multidisciplinar.
Jaime Alberich Mota, presidente 
da comissão organizadora do 
congresso, faz “um balanço 
extremamente positivo”, apesar da 
conjuntura económica do momento, 
destacando “a grande adesão 
dos profissionais, o programa de 

excelência e a notável adesão da 
indústria à Expo-Dentária”. “Foi 
um verdadeiro sucesso”, afirmou, 
e o resultado alcançado vem 
confirmar que o Congresso da OMD 
“é hoje uma referência formativa e 
científica à escala internacional”, 
reforça o presidente.
Foram 67 os conferencistas que 
despertaram o interesse do público, 
repartidos por 50 portugueses e 17 
convidados internacionais que abor-
daram diversas áreas, tais como a 
implantologia, endodontia, perio-
dontologia, dentisteria estética, 
oclusão, reabilitação oral, cardiolo-
gia e medicina dentária preventiva, 
odontopediatria e cirurgia oral.

No final de 2013, a classe mostrou grande vitalidade ao 
comparecer em peso no congresso da OMD, realizado em 
Lisboa. Mais de 3000 profissionais, 67 conferencistas, 128 
apresentações científicas, 6639 visitantes à Expo-Dentária, 
313 stands ocupados e 115 empresas garantiram, uma vez 

mais, o sucesso deste evento, aliado ao caráter social e lúdico 
de diversas atividades, como a festa oficial do congresso que 

reuniu cerca de 2000 pessoas.

XXII CONGRESSO OMD 

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPANTES 
FAZEM BALANÇO POSITIVO
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Segundo Jaime Alberich Mota, 
“nesta edição do congresso, a OMD 
apostou, também, no caráter inte-
rativo das sessões, com momentos 
de debate e confronto de ideias, de 
forma a facilitar o esclarecimento 
de dúvidas e a discussão de visões 
e abordagens clínicas, por vezes 
antagónicas, sobre o mesmo caso”.
Ao nível socioprofissional, os con-
gressistas tiveram a oportunida-
de de assistir à apresentação de 
um conjunto de temas relevantes 
para a profissão, tais como a ética 
e a deontologia, cheque-dentista, 
a profissão nos países de língua 
portuguesa, programas de apoio 
aos jovens médicos dentistas e res-
ponsabilidade social em medicina 
dentária. Uma das novidades foi a 
palestra dedicada ao coaching.

MINISTRO DA SAÚDE PRESIDIU 
À CERIMÓNIA DE ABERTURA 
A abertura oficial do congresso con-

tou com os discursos de Jaime Albe-
rich Mota, presidente da Comissão 
Organizadora, Orlando Monteiro da 
Silva, bastonário da OMD, Francis-
co George, diretor-geral da Saúde, 
Luís Campos Ferreira, secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação e Paulo Macedo, minis-
tro da Saúde.
O início da sessão contou com uma 
participação especial do humorista 
Nilton, que assegurou um momento 
de descontração e boa disposição, 
preenchendo quase na totalidade 
os 1500 lugares do auditório do 
CCL. 
O bastonário da OMD deu as boas-
vindas aos participantes e agradeceu 
às diversas individualidades 
presentes da área política, civil e 
académica, afirmando que “todos 
sabem da força que o humor tem 
na sociedade e na mudança de 
mentalidades”.

Mesa de honra da 
cerimónia de abertu-
ra do Congresso. Da 
esquerda para a direita: 
Ricardo Faria e Almeida, 
presidente da Comissão 
Cientìfica da OMD, Ana 
Cristina Mano Azul, 
presidente do Conselho 
Fiscal da OMD, João 
Caramês, presidente 
da Mesa da Assembleia 
Geral da OMD, Paulo 
Macedo, ministro da 
Saúde, Luís Campos 
Ferreira, secretário de 
Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Coope-
ração, Paulo Ribeiro de 
Melo, secretário-geral 
da OMD, José Frias 
Bulhosa, membro do 
Conselho Deontológico 
e de Disciplina da OMD, 
e Jaime Alberich Mota, 
presidente da Comissão 
Organizadora do XXII 
Congresso da OMD.

...

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD
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Na sua intervenção, Orlando 
Monteiro da Silva não deixou 
passar em claro as declarações 
polémicas do bastonário da Ordem 
dos Médicos sobre os atestados 
médicos e destacou o trabalho 
exercido pelos profissionais de 
medicina dentária, reforçando a 
ideia que “a verdadeira resposta 
é dada pelos cerca de 8 mil 
médicos dentistas que exercem 
em Portugal, nas clínicas e 
consultórios diariamente, perante 
aqueles que todos os dias nos 
avaliam: os doentes“. Acrescentou 
que “ninguém é dono de saber 
universal, nem da medicina. Na 
saúde atuam vários tipos de 
profissionais e todos eles têm o 
seu papel igualmente respeitável e 

as suas competências definidas. É 
importante que colaborem entre si 
na prossecução do objetivo comum 
de promover, prevenir e restituir a 
saúde individual e coletiva”. 
Numa lógica de prevenção social 
e de saúde pública, o bastonário 
colocou também em evidência os 
bons resultados que se têm obtido 
com o cheque-dentista, demons-
trando, de forma inequívoca, a oti-
mização de recursos na saúde. 
“O futuro será fazer evoluir o 
SNS para um verdadeiro sistema 
de saúde, onde o estado não 
tem obrigação de ser prestador, 
mas sim árbitro. Um verdadeiro 
regulador, assegurando as 
melhores condições para o 
cumprimento por parte dos 
prestadores e consciencializando 

CARLO TINTI
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
SUPERA EXPETATIVAS
“É a primeira vez que venho a 
Lisboa mas já visitei muitas ve-
zes o aeroporto de Lisboa nas 
várias viagens que faço. Consi-
dero que este é um enorme con-
gresso e que é impressionante 
como é que se consegue juntar 
tantos participantes. Tem sido 
tudo perfeito em todos os aspe-
tos. Farei questão que a minha 
secretária envie por escrito os 
parabéns à organização pelo ex-
celente trabalho desenvolvido. 
O número de participantes na 
minha palestra superou comple-
tamente as minhas expetativas. 
Penso que o conhecimento dos 
presentes sobre a temática que 
apresentei era muito bom”.

DAVID NISAND
PROFISSIONALISMO
DA ORGANIZAÇÃO
“É a primeira vez que venho a 
Portugal e é um enorme privilé-
gio estar presente neste grande 
evento que atrai muitos profis-
sionais da área da medicina 
dentária. É ótimo poder passar 
algum do meu conhecimento 
aos participantes. 
Julgo que os temas debatidos 
são muito importantes e fazem 
com que este encontro seja, de 
facto, um congresso de nível 
internacional. Estou particular-
mente espantado com o pro-
fissionalismo da organização. 
A única coisa que posso acres-
centar é que gostaria de ser con-
vidado novamente e regressar”.

JAN BERGHMANS
MAIOR APRENDIZAGEM 
E INTERCÂMBIO CULTURAL
“É a sétima vez que venho a Por-
tugal. Adoro o país, o valor cul-
tural mas sobretudo as pessoas 
por serem muito acolhedoras, 
simpáticas e respeitadoras. 
Considero impressionante o 
facto de o congresso ser orga-
nizado por médicos dentistas e 
não por uma empresa especia-
lizada. Foi uma surpresa para 
mim ver a adesão de tantos par-
ticipantes. 
Julgo que o facto de partilhar-
mos este evento com profis-
sionais da área, permite uma 
maior aprendizagem, para além 
da oportunidade de conhecer 
novidades comerciais e encon-
trar colegas de vários países.”
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Luís Campos Ferreira, secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.
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a população dos seus deveres 
e direitos na área da saúde”. 
Para tal, deverá aproveitar-se “a 
capacidade de excelência existente 
e avançar para a contratualização 
de serviços, neste caso por parte 
do Estado”
Orlando Monteiro da Silva 
sublinhou, ainda, a oportunidade 
de Portugal e o seu potencial 
como destino turístico na área 
da saúde. “Portugal, dispondo de 
uma rede de cerca de 5 mil clínicas 
e consultórios e, sobretudo, de 
médicos dentistas de qualidade 
reconhecida mundialmente, está 
em excelente posição para atrair 
e materializar essa pretensão. 
Acrescem os milhões de cidadãos 
europeus que todos os anos nos 
visitam, bem como as centenas de 

GUSTAVO DE DEUS
SERIEDADE E ANTECEDÊNCIA 
NA ORGANIZAÇÃO 
“A minha impressão é muito po-
sitiva mas era algo que já espe-
rava, sobretudo pela organiza-
ção prévia do encontro. Foi tudo 
muito profissional, com respos-
tas rápidas, o que deixava trans-
parecer a enorme qualidade do 
congresso. A organização traba-
lha com muita seriedade e ante-
cedência. É muito importante a 
inscrição de vários profissionais, 
sobretudo o clínico geralista que 
deve verificar quais as apresen-
tações que se enquadram mais 
na sua prática diária e focar aí o 
seu interesse.  Julgo que os pro-
fissionais brasileiros devem vir a 
este congresso em 2104 porque 
serão super bem recebidos e po-
dem desfrutar de um bonito país, 
para além de assistirem a pales-
tras de enorme rigor científico.”

 

SILAS DUARTE
TEMAS EM DEBATE MUITO ATUAIS
“Julgo que a maioria dos pro-
fissionais de Portugal deveria 
participar neste congresso pois 
é composto por ótimos pales-
trantes e a organização tem sido 
fantástica. As salas em que es-
tão a ser ministrados os cursos 
são excelentes e o congresso 
tem sido muito bem organizado. 
Os temas em debate são muito 
atuais. 
A receção dos participantes à 
minha apresentação tem sido 
calorosa e fantástica. A organi-
zação do congresso, na minha 
opinião, é tão boa como qual-
quer outra de congressos rea-
lizados em países dentro e até 
fora da Europa. Tem sido dado 
todo o suporte necessário aos 
palestrantes e também às pes-
soas que estão a participar.” 

FRANCE LAMBERT
DIVERSAS ESPECIALIDADES E 
TEMAS ÚTEIS À PRÁTICA CLÍNICA
“Estou muito feliz por estar aqui, 
fui muito bem recebida e o su-
porte técnico dado às apresen-
tações é de enorme qualidade. 
A organização está de parabéns.  
A medicina dentária está em 
constante evolução e é muito 
importante participar no con-
gresso e vir conhecer as novi-
dades da prática clínica dos 
oradores convidados. Os partici-
pantes podem, ainda, conhecer 
os novos produtos e materiais 
que providenciam seguramen-
te uma melhoria no tratamento 
dos seus pacientes, em prol do 
seu bem-estar. Julgo que o facto 
de haver diferentes temas e de 
várias áreas divididas por várias 
salas é muito útil aos médicos 
dentistas para a sua prática clí-
nica.”

EDUARDO ANITUA
ACESSO ÀS ÚLTIMAS NOVIDADES 
EM MEDICINA DENTÁRIA
“Este congresso é de grande 
referência na medicina dentária 
em Portugal e é um extraordiná-
rio fórum para debater e discutir 
o futuro da implantologia oral e 
da terapia regenerativa, que é a 
minha área de especialização. 
Todos os profissionais têm a 
oportunidade de aceder às úl-
timas novidades e tendências 
do que está a ser desenvolvido 
nesta área, não só em Portugal, 
como no mundo.
Espanha e Portugal são países 
com uma excelente relação e 
todos podemos crescer nesta 
profissão e trabalhar para a qua-
lidade dos tratamentos e a me-
lhoria dos nossos pacientes.”

milhares de residentes europeus 
em Portugal, principalmente 
reformados que necessitam de 
acompanhamento e podem ser 
reembolsados nos seus países de 
origem.
“O turismo da saúde é bom para 
a economia e para a economia 
dos médicos dentistas que tantas 
dificuldades passam para manter 
a viabilidade dos seus locais de 
trabalho, face a uma crise que 
diminuiu substancialmente a 
procura dos serviços”, reforçou.
O secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, Luís 
Campos Ferreira, sublinhou a 
necessidade da aposta a nível da 
cooperação portuguesa com os 
países lusófonos em três grandes 

... Paulo Macedo, ministro da Saúde
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áreas: educação, capacitação 
institucional e saúde.
Salientou, ainda, o sucesso dos 
programas de apoio do governo 
à sociedade e evidenciou o 
alargamento do cheque-dentista 
aos jovens com mais de 15 anos e 
ao rastreio do cancro oral.
O ministro da Saúde, Paulo Macedo, 
encerrou a sessão e começou por 
frisar que “os médicos dentistas 
são um grupo de profissionais de 
elevada qualidade, com vontade 
de trabalhar para a melhoria do 
estado de saúde das populações 
e com reconhecido mérito 

VENCEDORES DOS 
PRÉMIOS DAS MELHORES 

APRESENTAÇÕES CIENTÍFICAS

Pela primeira vez, a votação 
dos pósteres clínicos/revisão foi 
aberta aos congressistas que, a 
avaliar pelo elevado número de 

votos, foi do agrado de todos. 
Esta votação selecionou os dez 

melhores pósteres que foram 
submetidos à apreciação de 
um júri, constituído por oito 

elementos. A votação para melhor 
póster e comunicação oral de 

investigação, bem como melhor 
comunicação oral clínica/revisão 

foi realizada por um júri de quatro 
elementos. 

Os vencedores foram 
os seguintes:

Comunicação oral de investigação – nº 3  
“Arames de retenção ortodôntica: 

efeitos citotóxicos” 
Ana Milheiro | K.Nozaki | C.J. 

Kleverlaan | A.J. Feilzer | H. Miura 

Comunicação oral de revisão 
de casos clínicos- nº 12 

“Aparelhos Miorrelaxantes – Uma 
atualização para a prática clínica 

(revisão narrativa)” 
Joana Cruz | Joana 

Cordeiro Martins | António Moacho 
| João Caramês 

Poster de investigação – nº 3 
“Pilares customizados em 

reabilitações unitárias implanto-
suportadas: estudo prospetivo 

a 3 anos”  
Tiago Borges | Ágata Carvalho | 

Joana Xavier | Vasco de Carvalho 

Poster de revisão 
de casos clínicos – nº 51

“Restauração estética 
indireta em odontopediatria: a 
propósito de um caso clínico” 

Bárbara Areal | Joana Garcez | 
Paulo Campos | Sónia Ferreira 

| Marisa Manuel Zenha  

...

internacional”.
Destacou o sucesso do Programa 
Nacional de Promoção de 
Saúde Oral, através da emissão 
e disponibilização de mais 
de 2,5 milhões de cheques-
dentistas, agradecendo aos “3 
mil dentistas que decidiram aderir 
espontaneamente ao programa e 
disponibilizaram os seus saberes 
e competências através de um 
processo de prestação de serviços 
que a população reconhece”. 
Por isso, o ministério vai “continuar 
a desenvolver processos de 
colaboração mútua”, uma vez que 
“Portugal tem um vasto conjunto 

Francisco George, 
director-geral da 

Saúde, recebeu do 
bastonário a placa de 

reconhecimento da 
Ordem dos Médicos 

Dentistas.
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“Surpreso. 
Foi como me 
senti quando 
subi ao palco 
do congresso 
da OMD. Pela 
grandiosidade do 
evento. Pela sala 
esgotada, pelas 
ilustres figuras na 
plateia, mas mais 
importante de 
tudo, pela forma 
como fui recebido. 
As muitas 
gargalhadas que 
recebi provam 
que os médicos 
dentistas cuidam 
de dentes, mas 
também gostam 
de mostrar os 
seus. Foi para 
mim um agrado 
redobrado porque 
sempre considerei 
que o humorista 
tem uma relação 
umbilical com o 
dentista, porque 
o humorista pode 
ativar o riso, mas 
são muitas vezes 
os dentistas 
que devolvem 
a vontade das 
pessoas rirem. 
E como dizia o 
Charlie Chaplin: 
“um dia sem 
rir é um dia 
desperdiçado”. 

Nilton

têm razões de orgulho da qualidade 
dos seus médicos dentistas”.

EXPO-DENTÁRIA 
COM LOTAÇÃO ESGOTADA
É a maior feira de medicina dentária 
realizada em Portugal, com um 
êxito crescente e consolidado, ano 
após ano, e 2013 não foi excepção.  
Com uma adesão da indústria que 
superou todas as expectativas 
iniciais, contou com a presença 
de 115 empresas, portuguesas e 
estrangeiras, distribuídas por 313 
stands e uma afluência de mais de  
6600 visitantes.
Foram várias as empresas que 

aproveitaram a Expo-Dentária 
para apresentar as inovações 
mais recentes no mercado, tanto 
a nível de produtos, como de 
serviços, e o melhor feedback que 
a organização poderia ter tido, foi 
dado pelos próprios patrocinadores 
e expositores que consideram a 
feira um sucesso em termos de 
vendas.
Os visitantes puderam, também, 
usufruir de várias iniciativas de 
caráter mais lúdico, como provas 
de vinho, passagem de modelos, 
grafitis, quarteto de saxones, 
música de DJ e cocktails. 

de profissionais da área da 
medicina dentária que colaboram 
com os serviços públicos, de 
forma competente e dedicada 
no desenvolvimento de uma 
estratégia que se está a revelar 
adequada e eficaz”.
Paulo Macedo assegurou, que 
continuará a dialogar de forma 
construtiva com a OMD em termos 
internos, “mas também no âmbito 
do turismo de saúde”.
O ministro concluiu o seu 
discurso com palavras de elogio 
aos profissionais: “a saúde tem 
confiança nos médicos dentistas 
e entendemos que os portugueses 
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Sob o mote “Celebrando sorrisos 
saudáveis”, as comemorações 
juntaram as áreas da saúde e 
da educação, com o objetivo de 
promover a literacia da população, 
num programa que integrou uma 

componente lúdica dedicada 
às crianças e uma sessão 
institucional. Em simultâneo, 
decorreu uma exposição de pintura 
baseada no livro “Articular – Saúde 
Oral e Arte”.

A parte da manhã, coordenada pelo 
projeto SOBE, iniciativa conjunta da 
Direção-Geral da Saúde, do Plano 
Nacional de Leitura e da Rede de 
Bibliotecas Escolares, reuniu cerca 
de 200 crianças. O diretor-geral 
da Saúde, Francisco George, deu 
as boas-vindas de forma bastante 
interativa e, desde logo, reinou 
a boa disposição e a alegria na 
sala. As crianças assistiram à 
apresentação de uma peça de 

INICIATIVA DA OMD E MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO 
DIA MUNDIAL DA SAÚDE ORAL 
CELEBROU SORRISOS SAUDÁVEIS

A Ordem dos Médicos Dentistas e os ministérios da Saúde 
e da Educação e Ciência assinalaram, a 20 de março, o Dia 

Mundial da Saúde Oral, com uma cerimónia que decorreu no 
Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
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teatro e à exibição das melhores 
curtas-metragens do concurso 
Festival de Curtas, subordinadas 
ao tema “ler é sorrir”. 
A sessão institucional da tarde, 
dirigida essencialmente aos 
profissionais de saúde e aos 
decisores políticos, incidiu sobre “O 
Programa Nacional de Promoção 
de Saúde Oral: da escola à 
escovagem dos dentes, da leitura 
à intervenção precoce no cancro 
oral”.
A abertura dos trabalhos contou 
com as intervenções do diretor-
geral da Saúde, Francisco George, 
e do representante do diretor-
geral da Educação, Rui Lima, 
onde foi salientada a importância 
da iniciativa e da presença dos 
principais intervenientes que 
podem ajudar a melhorar as 
condições de acesso a políticas 
de promoção da saúde oral e 
prevenção e tratamento das 
doenças orais por parte da 
população. 
O secretário-geral da OMD, 
Paulo Ribeiro de Melo, realçou 
os excelentes resultados obtidos 
até ao momento com a parceria 
ministério da Saúde (DGS)/

OMD e saudou o envolvimento 
do ministério da Educação neste 
processo, de oferecer à população 
melhores condições de combate 
às doenças orais. Durante a 
sua intervenção, apresentou 
as estratégias prioritárias a 
desenvolver em Portugal a nível 
da saúde pública oral para uma 
abordagem de prevenção e 
controle das doenças orais, tendo 
por base as recomendações 
e orientações plasmadas no 
importante documento “Vison 
2020”, da Federação Dentária 
Internacional.
Foi ainda apresentada a evolução 
da saúde oral no último quinquénio, 
pelo coordenador nacional do 
Programa Nacional de Promoção 
da Saúde Oral, Rui Calado, e a 
perspetiva da leitura integrada 
com a saúde oral pelo comissário 
do Plano Nacional de Leitura, 
Fernando Pinto do Amaral. 
De salientar que este ano, o 
Plano Nacional de Leitura, em 
colaboração com a Direção-
Geral da Saúde (DGS) e a Rede 
de Bibliotecas Escolares, decidiu 
incluir o projeto SOBE na 8ª edição 

ENCERROU 
A SESSÃO O 
MINISTRO DA 
SAÚDE, PAULO 
MACEDO, QUE 
ENALTECEU 
TODOS OS 
PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE E DA 
EDUCAÇÃO PELO 
CONTRIBUTO 
NA PROMOÇÃO 
DA SAÚDE 
ORAL DOS 
PORTUGUESES 
E REALÇOU – A 
FELIZ IDEIA DE 
INTEGRAR ESTA 
CELEBRAÇÃO 
NA SEMANA 
NACIONAL 
DE LEITURA, 
INCORPORANDO 
QUESTÕES 
DE SAÚDE E A 
PROMOÇÃO 
DA LÍNGUA 
PORTUGUESA. 

“

“

...

Paulo Macedo, ministro da Saúde, Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD e João Grancho, secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário
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da Semana Nacional de Leitura 
que decorreu de 17 a 21 de março, 
com o tema “A Língua Portuguesa”.
O projeto SOBE, numa nova 
abordagem “entrelaçando palavras 
e sorrisos”, e os seus resultados 
práticos foi o tema da intervenção 
da coordenadora interconcelhia da 
Rede de Bibliotecas Escolares, Ana 
Maria Cabral.
O painel dedicado à intervenção 
precoce do cancro oral foi 
constituído pelo coordenador 
nacional da DGS para as doenças 
oncológicas, Nuno Miranda, o 
coordenador geral do PNPSO na 
DGS e Chief Dental Officer, Rui 
Calado, o diretor do serviço de 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço no 
IPO Lisboa, Rosa Santos, a diretora 
do departamento de Saúde 
Pública da ARS Norte, Maria Neto, 
e o médico dentista membro do 
Conselho Diretivo da OMD, Pedro 
Ferreira Trancoso.

O debate que se seguiu contou 
com a participação do público 
e foi moderado pelo médico 
estomatologista António Mano 
Azul, consultor da DGS para o 
cancro oral.
Neste debate, o moderador 
começou por realçar a importância 
do projecto que agora se inicia, 
com um desenho inovador e 
arrojado, único a nível mundial. 
Exatamente por se tratar de um 
projecto inovador, o coordenador 
nacional da DGS para as doenças 
oncológicas, Nuno Miranda, 
apontou alguns dos pontos mais 
frágeis que necessitarão de uma 
monitorização atenta. 
O diretor do serviço de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço no IPO 
Lisboa, Rosa Santos, mostrou total 
disponibilidade e empenho para 
contribuir para o êxito do programa 
por considerá-lo uma necessidade 
para a população, uma vez que 
as pessoas estão a chegar aos 

FERNANDO PINTO DO AMARAL
Comissário do Plano Nacional de Leitura

“Bocas saudáveis para falar a nossa língua”
É com entusiasmo que o Plano Nacional de 
Leitura apoia o Projeto SOBE – Saúde Oral 
Bibliotecas Escolares –, envolvendo a adesão 
de centenas de milhares de crianças e jovens 
de todo o país. Em 2014, o tema escolhido para 
a Semana da Leitura foi a Língua Portuguesa, 
que celebra 800 anos, e foi precisamente 
nesta palavra – língua – que nos baseámos 
para sublinhar a relevância da saúde oral. Tal 
como a maioria das palavras que utilizamos, 
a «língua» implica um sentido mais literal – o 
órgão muscular – e um outro sentido, cuja 
origem é metafórica, quando nos referimos p. 
ex. à língua francesa, à língua alemã, à língua 

italiana, etc.
Com esta iniciativa – que 
também mostra a importância 
de uma educação para a 
saúde e pela qual saudamos 
a DGS e a Ordem dos Médicos 
Dentistas – pretendemos 
que os nossos alunos, ao 
frequentarem as bibliotecas 
escolares, possam ter prazer 
em ler, mas também em «dar 
à língua», ou seja, em falar 
bom português, com frases 
bem articuladas por bocas 
cada vez mais saudáveis, 
capazes de saber muita 
coisa «na ponta da língua». E 
desejamos que os hábitos de 

higiene oral lhes permitam fazer jus à riqueza 
de uma língua com 800 anos, mas que todos 
os dias continua jovem graças à criatividade de 
quem a fala ou de quem a escreve – esperemos 
que durante mais oito séculos...

...

Intervenção de Rui Lima, representante do diretor-geral da Educação; 
na mesa, Francisco George, diretor-geral da Saúde
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hospitais com lesões muito 
avançadas, o que se reflecte na 
sua sobrevida e qualidade de vida. 
A diretora do departamento de 
Saúde Pública da ARS Norte, Maria 
Neto, manifestou a sua satisfação 
por ver a implementação de um 
programa de saúde pública numa 
área que um grupo de trabalho que 
ela integrou em 2007, identificou 
como sendo prioritária. 
O coordenador geral do PNPSO 
na DGS e Chief Dental Officer, Rui 
Calado, salientou a importância 
do trabalho em equipa e da 
disponibilidade demonstrada por 
todos os profissionais de saúde 
envolvidos no projecto, deixando 
um pequeno reparo à necessidade 
de haver uma melhor resposta 
por parte dos serviços que, neste 
momento, estão responsáveis 
pela manutenção do programa 
informático SISO, base de todo o 
modelo do “cheque-dentista” e que, 
a falharem, poderão comprometer 
todo o esforço desenvolvido até ao 
momento.
Na sessão de encerramento, o 
bastonário da OMD realçou a 
importância da colaboração entre 
o setor da educação e da saúde 
para a melhoria da literacia da 
população. 
Orlando Monteiro da Silva projetou 
também uma mensagem da 
diretora mundial da Saúde, 
Margaret Chan, dirigida a todos os 
médicos dentistas e apresentou o 
relatório da Federação Dentária 
Internacional designado “Oral 
Health Worldwide” (disponível no 
site da OMD, em www.omd.pt).
Terminou a sua intervenção 
salientando a importância do 
alargamento do programa do 
cheque-dentista à identificação 
precoce de lesões de cancro 
oral, uma vez que o principal 
objetivo diminuir o número de 
pessoas diagnosticadas em 
fases avançadas da doença, de 

ANA MARIA CABRAL 
Coordenadora Interconcelhia
da Rede de Bibliotecas Escolares

A celebração do Dia Mundial da Saúde 
constituiu um êxito que teve, ingrediente 
fundamental, o enriquecimento que os projetos 
adquirem quando se complementam uns aos 
outros e ganham, assim, força e amplitude. Dia 
de festa, integrado na Semana da Leitura, onde 
os desafios da transversalidade e interação 
estiveram presentes, desafios que efetivam 
múltiplas estratégias e trazem valor acrescido, 
quer à Educação, quer à Saúde.
A Rede de Bibliotecas Escolares tem o grato 
prazer de estar envolvida, enquanto parceira, 
na missão de levar às escolas um projeto único 
para ler, experimentar e brincar, aliado à saúde 
e às aprendizagens  Saúde 
Oral, Bibliotecas Escolares 
(SOBE). Foi pela porta principal 
da escola – a biblioteca escolar  
que a saúde oral entrou, numa 
casa que está sempre aberta 
às emoções e aos afetos que 
nos despertam para vida. 
Um lugar de ler, de pensar, 
de aprender, de expressar 
emoções e utopias. E é nas 
bibliotecas escolares que se 
tem, de uma forma saudável, 
agregado linguagens, sonhos…
no desenvolvimento da literacia 
da saúde. A consciência 
de que temos cerca de 
quinhentas mil crianças do 
ensino básico envolvidas, professores que 
reinventam estratégias, com arte, poesia das 
imagens e palavras, faz-nos acreditar no futuro 
SORRIDENTE.

Paulo Ribeiro de Melo, 
secretário-geral da OMD, ...
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forma a aumentar as taxas de 
sobrevivência.
O bastonário da OMD anunciou 
que “são 240 médicos dentistas 
envolvidos no Projeto de 
Intervenção Precoce no Cancro 
Oral” e que se trata de “um 
programa pioneiro que envolve 
os centros de saúde que vão 
encaminhar os doentes para os 
médicos dentistas, o IPATIMUP, 
que vai realizar as biópsias, e os 
institutos de oncologia, onde os 
doentes serão tratados”.   
“Uma colaboração inédita” afirmou 
o bastonário, que revelou ainda 
que “para que todos os envolvidos 
estejam em total sintonia, foi 
elaborado, e apresentado nesta 
cerimónia pública, um guia para 
profissionais de saúde intitulado 
Intervenção Precoce no Cancro 
Oral, com guidelines de atuação e 
detalhes sobre a doença. Detetado 
a tempo, o cancro oral é curável, 

e esta é a principal mensagem 
que queremos passar. A deteção 
precoce é o mais importante”.
A sessão contou ainda com o 
discurso do secretário de Estado do 
Ensino Básico e Secundário, João 
Grancho que abordou a relação 
entre a saúde oral e a leitura e os 
projetos que nesse sentido têm 
sido levados a cabo pelo governo. 
Encerrou a sessão o ministro 
da Saúde, Paulo Macedo, que 
enalteceu todos os profissionais 
da saúde e da educação pelo 
contributo na promoção da saúde 
oral dos portugueses e realçou 
“a feliz ideia de integrar esta 
celebração na Semana Nacional 
de Leitura, incorporando questões 
de saúde e a promoção da língua 
portuguesa”. 
O ministro da Saúde fez um balanço 
dos projetos desenvolvidos em 
2013 em colaboração com a OMD, 
nomeadamente o alargamento do 
Programa Nacional de Promoção 

MÁRIO RUI ARAÚJO
Responsável pelo projeto SOBE, 
Direção-Geral da Saúde

Quando em março de 2014 sentámos 200 
crianças numa sala do Centro Cultural de 
Belém para assistir à peça “Os Super Sorrisos 
contra a Bactéria Inteligente”, levada à 
cena pela companhia de Teatro Umbigo, e 
ficamos espantados com a cumplicidade e o 
entusiasmo de toda essa a plateia com o tema, 
sentimos que algo já mudou na saúde oral em 
Portugal. 
Quando em março de 2014 é lançada, através 
do projeto SOBE, a antologia poética “De boca 
em boca” e o Comissário do Plano Nacional 
de Leitura propõe um desafio, sugerindo 

à comunidade escolar a 
preparação de uma festa de 
celebração da leitura e da 
saúde oral – bocas saudáveis, 
capazes de ler os melhores 
livros -, sentimos que algo 
já mudou na saúde oral em 
Portugal.
Quando em março de 2014, 
o ministério da Saúde e da 
Educação, falam da forma 
como se está a intervir na 
saúde oral e da importância 
que estas estratégias têm em 
termos de futuro, sorrimos 
e acreditamos. E quando 
percebemos que Portugal 
tem, para isso, parcerias 

únicas no mundo: entre a Direção-Geral da 
Saúde, o Plano Nacional da Leitura, a Rede de 
Bibliotecas Escolares, a Ordem dos Médicos 
Dentistas, as empresas do sector da higiene 
oral, professores, educadores, atores, artistas, 
enfermeiros, médicos, assistente sociais, 
médicos dentistas, higienistas orais e tantos 
outros a trabalhar para e pela saúde oral, 
sentimos que muito ainda vai mudar na saúde 
oral em Portugal. 
Como queria a FDI, foi um bom dia para falar, 
rir, cantar e sonhar. Tudo isto, com bocas cheias 
de esperança por mundo mais saudável, por 
um mundo melhor...

...
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da Saúde Oral aos jovens de 16 
anos. 
“Foi decidido solicitar aos 
médicos dentistas que enquanto 
prestadores de cuidados de saúde 
oral participassem num esforço 
nacional de apoio à melhoria 
da saúde oral dos grupos mais 
vulneráveis da nossa população 
com as limitações impostas pelo 

momento especialmente difícil 
da nossa economia”, explicou 
o Ministro, recordando que “em 
consequência dessa iniciativa, os 
cheques-dentista aumentaram em 
quantidade. É a contrapartida da 
redução do seu valor em 12,5%, 
permitindo tratar mais crianças”. 
Paulo Macedo realçou por isso “a 

Rosa Santos (esquerda), diretor do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço no IPO 
Lisboa, Pedro Ferreira Trancoso (médico dentista membro do Conselho Diretivo da OMD), 

António Mano Azul, consultor da DGS para o cancro oral, Nuno Miranda, coordenador 
nacional da DGS para as doenças oncológicas, Maria Neto, diretora do Departamento de 
Saúde Pública da ARS Norte e Rui Calado, coordenador do PNPSO e Chief Dental Officer

...

POESIA E SAÚDE ORAL 

Os poemas vencedores do concurso “Faça lá um poema na 
Ordem” foram lidos durante a cerimónia que assinalou o Dia 
Mundial da Saúde Oral, distinguindo também o Dia Mundial da 
Poesia, celebrado a dia 21 de março.
Tratou-se de uma iniciativa conjunta entre a Ordem dos Médicos 
Dentistas, Direção-Geral da Saúde e do Plano Nacional de Leitura, 
destinada a médicos dentistas 
Os poemas foram avaliados por um júri de cinco elementos, 
composto por dois representantes do PNL, um representante da 
DGS, um representante da OMD e um representante da entidade 
patrocinadora do SOBE, e os autores vencedores foram: 
Anabela Justo, Sónia Araújo Santos e José Frias Bulhosa. 

FÁTIMA DUARTE 
Presidente da Associação Portuguesa de 
Higienistas Orais

Nunca será demais dizer que comemorar o 
Dia Mundial da Saúde Oral em Portugal será o 
mesmo que congratular os vários profissionais 
que englobam as iniciativas e que assentam num 
projeto comum de algumas entidades, cujo objetivo 
é a promoção e bem-estar das populações.
Este dia torna-se uma oportunidade quase única 
de sensibilizar a sociedade civil para os temas da 
saúde oral, que devem ser extrapolados para a 
saúde geral e que afetam em massa as populações. 
São feitas, ainda, ações com vista à promoção e 
bem-estar das populações e a promoção de hábitos 
de vida saudáveis.
Este projeto tem como objetivo 
inicial o combate à cárie, 
com profissionais da saúde, 
nomeadamente, médicos 
dentistas, higienistas orais, 
médicos de família, enfermeiros, 
entre outros, que são necessários 
para esta logística. 
A abordagem escolhida parece 
estar a resolver, de forma eficaz, 
a problemática doença cárie, e a 
diminuição dos valores de CPO 
assim o indicam.
A inclusão neste projeto do 
programa do despiste do cancro 
oral vem reforçar uma condução 
mais efetiva na prevenção, quer 
primária (intervenção precoce), 
quer secundária da população (tratamento 
atempado e efetivo), alargando o programa a outros 
grupos-alvo dentro da saúde pública.
É realmente de louvar todo este percurso e certo 
será cada um de nós, como profissionais, estarmos 
atentos na vida profissional, quer clínica ou 
comunitária, contribuindo de forma ilimitada para a 
resolução de problemas que afetam os portugueses. 
Só a continuação de uma abordagem holística da 
saúde, como a que tem sido feita nestes tempos, 
permitirá mais e melhores ganhos na saúde da 
nossa população.
Eu, acima de tudo, conto com os higienistas 
orais, por serem profissionais de excelência, na 
prevenção e promoção da saúde.



20  I omd I MARÇO 2014

LUÍS DIAS COSTA
Presidente da Associação Portuguesa 
dos Técnicos de Prótese Dentária

Foi com redobrado interesse que a Associação 
Portuguesa dos Técnicos de Prótese Dentária 
(APTPD) aceitou o convite da OMD e da DGS 
para estar presente nas comemorações do dia 
Mundial da Saúde Oral, onde destacamos a 
excelente organização.
Há muito que APTPD elegeu, como prioritário 
para o futuro, a integração na equipa de saúde 
oral.
Incentivar a criação de equipas de saúde oral, 
com o devido respeito pela sua hierarquia, 
onde cada um assume as suas competências e 
autonomia, se promove a comunicação e a boa 
gestão dos intervenientes, só pode potenciar o 
produto final.

Este evento foi um exemplo 
de que a participação 
alargada é necessária e 
produz resultados melhores.
Durante esta jornada ficou 
claro que os diversos agentes 
estão conscientes, atentos e 
empenhados em agir.
Por fim, destacaria a 
pertinência do tema “O 
Programa Nacional de 
Promoção de Saúde Oral: 
da escola à escovagem 
dos dentes, da leitura à 
intervenção precoce no 
cancro oral”, a originalidade 
do programa SOBE que 
vê para além do óbvio e o 

interessante debate moderado pelo Dr. Mano 
Azul e que apresentou um elevado painel que 
despertou a melhor atenção dos presentes.

compreensão dos profissionais 
abrangidos por essa medida, assim 
como da sua estrutura de classe, a 
Ordem dos Médicos Dentistas”. 
O ministro firmou ainda que “estão 
criadas as condições objetivas para 
que todos os jovens que frequentam 
a escola pública terminam sua 
participação num programa de 
saúde que lhes assegura a proteção 
específica ou o tratamento da sua 
dentição permanente, além de 
lhes ter facultado a aquisição de 
conhecimentos e de capacidades 
que lhes poderão proporcionar a 
manutenção de uma boca saudável, 
durante toda a vida”, reforçando 
que “este é o modelo certo, no 
tempo adequado”.
Para o ministro da Saúde “o Dia 
Mundial da Saúde Oral de 2014 
ficará ligado ao nascimento do 
Projeto de Intervenção Precoce 
no Cancro Oral. Trata-se de uma 
iniciativa que visa minimizar as 
consequências de uma doença 
que atinge, com enorme impacto 
negativo, um número muito 
significativo de portugueses”. Daí 
que “a estratégia adotada assenta 
numa estreita colaboração entre 
profissionais dos cuidados de 

saúde primários, nomeadamente 
entre os médicos de família e os 
médicos dentistas que intervêm 
na implementação do Programa 
Nacional de Promoção da Saúde 
Oral”.
Segundo Paulo Macedo, “a área 
da saúde oral Portugal tem sabido 
criar as suas próprias dinâmicas de 
intervenção, que é preciso consolidar 
e desenvolver. Por isso apelo ao 
esforço de todos os profissionais 

...
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MOISÉS ROCHA
Presidente da Associação dos Industriais de 
Prótese Dentária

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 
assinalou no passado dia 20 de março o 
Dia Mundial da Saúde Oral e, a convite do 
bastonário, a Associação dos Industriais de 
Prótese Dentária (AIPD) esteve presente e 
acompanhou os trabalhos apresentados. A 
importância das matérias discutidas e os 
projetos em desenvolvimento por parte da 
OMD e da DGS têm todo o apoio da parte dos 
técnicos de prótese dentária. A presença do 
ministro da Saúde na cerimónia marcou, assim, 
a importância desta temática no contexto da 
saúde pública, disponibilizando em primeira 
linha a melhoria de condições do diagnóstico 
atempado de doenças orais na população, 
projeto que tem vindo a ser 
desenvolvido na DGS com a 
OMD. Desta forma, conclui-
se que as entidades estatais 
consideram relevante a 
importância da promoção 
da saúde e a prevenção da 
doença, asseguradas pelas 
equipas multidisciplinares 
envolvidas no SNS, 
encaminhando os doentes 
para os especialistas.
De salientar a participação 
nestes projetos do ministério 
da Educação, promovendo a 
leitura junto com a promoção 
de campanhas de escovagem 
nas escolas.
A AIPD em parceria com o INFARMED tem, junto 
dos seus profissionais, efetuado campanhas 
de boas práticas no fabrico dos dispositivos 
médicos, bem como no seu registo oficial, 
garantido a qualidade dos mesmos aos seus 
utilizadores.

A sessão institucional contou com a presença de diversas entidades, entre 
as quais médicos dentistas, médicos, professores, higienistas orais, técnicos 
de prótese dentária, laboratórios e público em geral, das quais destacamos:

•	 Deputado à Assembleia da República, Nuno Reis
•	 Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Carlos Maurício Barbosa
•	 Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, José António Martins Coelho
•	 Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Henrique 

Gil Martins
•	 Entidade Reguladora da Saúde, Álvaro Moreira da Silva
•	 Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, André Moz Caldas
•	 Presidente da Apifarma, João Almeida Lopes
•	 Hospital das Forças Armadas, Nuno Oliveira de Sousa e Silva
•	 Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Eunice Carrilho
•	 Coordenador do Mestrado Integrado de Medicina Dentária da 

Universidade Católica Portuguesa, Rui Amaral Mendes
•	 Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte, Filomena Salazar
•	 IPO Porto: Jorge Guimarães dos Santos, coordenador de cirurgia,  

Cláudia Araújo e Augusto Moreira 
•	 IPATIMUP: Catarina Eloy e Paulo Canedo
•	 Dos órgãos sociais da OMD: Natália Lucas Nunes, Artur Lima, Gil 

Fernandes Alves, Sónia Araújo Santos, Francisco Coelho Gil, Pedro 
Ferreira Trancoso, José Frias Bulhosa

•	 Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária, Pedro Mesquita
•	 Presidente da Associação Portuguesa de Higienistas Orais, Fátima Duarte
•	 Presidente da Associação dos Industriais de Prótese Dentária, 

Moisés Rocha 

de educação e da saúde para 
que mantenham este exemplo 
de cooperação, infelizmente tão 
poucas vezes praticado, mas 
indispensável à promoção da saúde 

dos portugueses, à prevenção e 
intervenção precoce nos casos de 
doença, à melhoria da qualidade de 
vida e de bem-estar que perseguimos 
e desejamos alcançar”.

Jorge Guimarães dos Santos, coordenador de cirurgia do IPO Porto, 
acompanhado pelo bastonário da OMD
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Por estratégia definida pelo 
programa, a primeira fase do 
Projeto de Intervenção Precoce 
de Cancro Oral (PIPCO) passou 
por uma distribuição dos médicos 
dentistas pelo país, obedecendo 
a um número específico de 

médicos dentistas calibrados que 
assegurassem uma distribuição 
geográfica equilibrada. 
Contemplou, também, a realização 
de dois cursos teórico-práticos (no 
Porto e em Lisboa) de calibragem 
em diagnóstico diferencial de 
cancro oral e biópsias da cavidade 
oral, organizado pela OMD. O curso 
teórico contou com uma afluência 
superior a 900 médicos dentistas e 
demonstrou o bom relacionamento 
existente entre a OMD e as outras 
entidades, como a Direção-Geral 
da Saúde, IPATIMUP e três IPO 
envolvidos, fundamental para o 
êxito do PIPCO.

Esta etapa do projeto está, 
assim, concluída com a seleção 
dos 240 médicos dentistas 
que passam a integrar a rede 
nacional de referência do PIPCO 
- de acordo com os critérios 
previamente definidos para toda 
a classe - e a disponibilização 
da lista dos mesmos junto do 
Sistema Informático de Saúde 
Oral (SISO). Todo o processo de 
despiste e diagnóstico do cancro 
oral será registado no SISO e vai 
permitir o contacto entre todos os 
profissionais de saúde envolvidos.
Contudo, à medida que o projeto se 
for desenvolvendo, poderá existir 

PROJETO DE INTERVENÇÃO PRECOCE NO CANCRO ORAL

CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE
DE IMPLEMENTAÇÃO

A 15 de janeiro foi publicado o Despacho nº 
686/2014, na II Série do Diário da República, 

que determinou que o Programa Nacional 
de Promoção de Saúde Oral passava a 

abranger a intervenção precoce no cancro 
oral e estabeleceu as disposições referentes à 
atribuição de cheques-dentistas no âmbito do 

respetivo programa.

Curso pr·tico realizado no Porto, a 8 de marÁo, com os candidatos selecionados na primeira fase
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a necessidade de integrar mais 
médicos dentistas, nomeadamente 
no caso de impossibilidade 
de participação de algum dos 
selecionados, respeitando-se 
as regras estabelecidas. Desde 
logo, perante a ocorrência de 
alguma desistência, os candidatos 
seguintes na lista de avaliação 
serão considerados.
O programa será reavaliado 
periodicamente e no caso de 
se constatar a necessidade de 
proceder a reajustes ao número 
de médicos dentistas será 
realizado um novo processo de 
selecção/calibragem. Isto é, o 
processo não está encerrado e, 
mediante a evolução do programa 
e as necessidades que se forem 
registando, mais médicos dentistas 
poderão aceder ao programa.
Recorde-se que em termos 
operacionais, o despiste precoce 
de lesões na cavidade oral em 
pacientes de risco é efetuado pelos 
médicos de família, que emitem o 
cheque-dentista, e encaminham 
para o médico dentista aderente. 
Este realiza uma consulta de 
diagnóstico diferencial em que 
avalia a lesão e decide se está 
indicada ou não a realização de 
biópsia.
No caso de indicação para biópsia, 
o médico dentista emite o cheque-
dentista e realiza a biópsia que, 
devidamente acondicionada, é 
enviada para o laboratório de 
referência, entidade responsável 
pela realização de todas as 
avaliações anatomopatológicas.
Identificada uma lesão 
cancerígena, o médico dentista 
é notificado pelo laboratório, via 
SISO, e informa o paciente do 
resultado no dia de remoção dos 
pontos realizados aquando da 
biopsia ou em altura adequada. 
Nessa ocasião, o utente já terá a 
data de consulta no hospital da 
referência mais próximo para dar 
continuidade ao processo.

Comissão de Acompanhamento do PIPPCO 
é constituída pelos médicos dentistas:

Paulo Ribeiro de Melo (secretário-geral da OMD), 
Tiago Pires Frazão (membro do Conselho Diretivo da OMD),

Pedro Ferreira Trancoso (membro do Conselho Diretivo, 
da OMD), José Frias Bulhosa (membro do Conselho 
Deontológico e de Disciplina da OMD), Otília Lopes, 

Filipe Freitas, Luís Monteiro, Helena Costa, 
António Mano Azul (médico estomatologista).

O resultado da intervenção 
hospitalar será do conhecimento 
do médico dentista e do médico de 
família.
A OMD encontra-se desde já a 
desenvolver um microsite dedicado 
ao cancro oral para disponibilização 
de informação sobre o tema. 
Será, também, elaborado um 
formulário específico, para os 
médicos dentistas que participam 
no PIPPCO poderem colocar 
questões e inserir imagens para 
esclarecimento de dúvidas.
Como se trata de um projeto criado 
de raiz, com um conceito inovador 
que integra, de igual forma, 
médicos de medicina geral familiar, 
a OMD continuará a promover 
cursos de formação ou workshops 
em reuniões ou congressos com 
predomínio destes profissionais, 
à semelhança do que aconteceu 
no 31º Encontro Nacional da 
Associação Portuguesa de Médicos 
de Clínica Geral e Familiar que 
decorreu em fevereiro.

Curso PIPCO em Lisboa a 20 de fevereiro de 2014

Curso PIPCO do Porto a 18 de fevereiro de 2014
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CONSELHO 
CONSULTIVO DA A3ES

DEBATEU 
LEGISLAÇÃO 

EUROPEIA 
PARA O ENSINO 

SUPERIOR
O Conselho Consultivo 

da Agência de Avaliação 
e Acreditação do Ensino 
Superior (A3ES) realizou 

uma reunião no passado 
mês de fevereiro, 

em que a Ordem dos 
Médicos Dentistas esteve 

representada pelo médico 
dentista Ricardo Faria 

e Almeida, membro do 
Conselho Diretivo.

Neste encontro foram 
debatidos, entre outros 

temas, os aspetos 
relacionados com as 

atividades da agência, 
como a acreditação a 

nível europeu de cursos 
semelhantes (“joint 

degrees”), e discutidas as 
alterações ao documento 

“Standards and guidelines 
for quality assurance in the 
European Higher Education 

Area”.
A missão da A3ES consiste 

em garantir a qualidade 
do ensino superior em 

Portugal, através da 
avaliação e acreditação 

das instituições de ensino 
superior e dos seus ciclos 
de estudos, bem como no 
desempenho das funções 

inerentes à inserção 
de Portugal no sistema 
europeu de garantia da 

qualidade do ensino 
superior.

Apenas oito meses após a sua 
elaboração, o Visão 2020 foi tra-
duzido, impresso e entregue na 
assembleia-geral da FDI, que de-
correu em Hong Kong, onde foi 
recebido com um elevado nível de 
consenso e adotado praticamente 
sem alterações. É considerado, por 
isso, a nível mundial, de importân-
cia estratégica fundamental para a 
profissão.
O documento atual é, portanto, o 
resultado de um vasto processo de 
consulta e reflete prioridades que 
são válidas em Portugal e em diver-
sos países, regiões e contextos.
Como o próprio nome indica é uma 
Visão, que abre o caminho para um 
novo modelo de cuidados de saúde 
oral, liderado por médicos dentis-
tas, em colaboração com um vasto 

grupo de outros intervenientes. 
A sua leitura atenta poderá contri-
buir para um maior envolvimento 
informado de todos, desde logo an-
tevendo tendências de futuro e aju-
dar os profissionais a enfrentar as 
mudanças que se estão a verificar, 
que se irão acentuar e que afetarão 
a forma como são disponibilizados 
os serviços de medicina dentária à 
população.
O documento parte de duas pre-
missas fundamentais - a saúde oral 
é um direito humano fundamental 
e deve estar presente em todas as 
políticas de saúde - e identifica cin-
co áreas prioritárias como pedras 
angulares de um modelo novo, res-
ponsivo 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 Visão 2020 contém ideias que 
são provocadoras e desafiantes 
para a profissão e é o início de um 
processo contínuo, destinado a ge-
rar discussão e colaboração entre 
a FDI e todos os seus parceiros. As-
sim, a fase seguinte deste projeto 
será certamente desenvolver um 
plano de ação.

EDIÇÃO ONLINE ATUALIZADA
VISÃO 2020:
UMA REFLEXÃO SOBRE O 
FUTURO DA SAÚDE ORAL

O relatório Visão 2020, da Federação Dentária 
Internacional, traduzido para português e 

apresentado publicamente o ano passado, foi 
recentemente revisto e encontra-se disponível 
para consulta no site da omd (www.omd.pt).



Na última década temos assistido a uma crescente evolução da medicina dentária, quer em termos técnicos 
acompanhando o extraordinário desenvolvimento informático aplicado à saúde em geral, quer na significativa 
evolução dos materiais dentários disponíveis e técnicas de aplicação. Estes dois factores têm permitido soluções 
terapêuticas e de diagnóstico que há uns anos nos podiam parecer algo como mera futurologia.
Trabalhamos numa área da saúde com elevada relevância no bem-estar do Homem. Neste sentido, gostaria de 
vos recordar a Resolução A/66/L1 de 2011 da Assembleia-Geral das Nações Unidas sobre a prevenção e controle 
de doenças não transmissíveis (DNT), que representou um avanço a nível mundial na abordagem das DNT. Pela 
primeira vez todos os membros das Nações Unidas classificaram as doenças orais juntamente com as doenças 
cardiovasculares, cancros, doenças respiratórias crónicas e diabetes como um grande desafio de desenvolvimento 
socioeconómico, sustentabilidade ambiental e de redução da pobreza.
Um conjunto de políticas multissectoriais formulado pelas Nações Unidas (NU) imanadas da Declaração de Moscovo 
sobre o estilo de vida saudável e controle de DNT, exigem que os governos introduzam políticas para reduzir o 
risco de fatores comuns para a maioria das doenças não transmissíveis e seus factores determinantes. Assim, os 
médicos dentistas devem integrar as suas atividades com aqueles que promovem ativamente políticas para reduzir o 
consumo de açúcar e de tabaco, caso contrário a medicina dentária será deixada à margem. Devemos internamente 
dar continuidade a esta linha de pensamento e participar como elementos ativos das equipas de saúde. 
São bons exemplos a participação em campanhas de promoção e de rastreio para o cancro oral, a participação no 
dia mundial da diabetes ou no dia mundial anti -tabaco, entre outras. Este é um caminho também iniciado noutros 
países no sentido de implementar mudanças significativas nas políticas nacionais de saúde oral, indo ao encontro 
da harmonização com as recomendações da ONU (World Health Organization. Draft action plan for the prevention 

and control of non-communicable diseases 2013-2020 Report by the Secretariat. 
Executive Board EB132/7 132nd session 11 January 2013 Provisional agenda item 
6.2.). 
Temos consciência de que nos últimos anos em Portugal, um vasto número de 
crianças e jovens teve acesso a cuidados de saúde oral e ao contacto com a medicina 
dentária, com base numa gradual mudança de mentalidades, que tem permitido aos 
médicos dentistas participar como “atores” integrantes dos prestadores de saúde. 
Muito haverá por fazer, nomeadamente a abertura dos hospitais aos médicos 
dentistas. Trata-se duma caminhada difícil sem dúvida, contudo desafiante, na qual 
só com perseverança se conseguirá demonstrar aos decisores a nossa importância 
no bem-estar geral da população.
O paradigma da cárie dentária e longevidade da população a nível mundial tem 
sofrido significativas reflexões. Num artigo recentemente publicado (J Dent Res. 
2014 Jan;93(1):8-18. doi: 10.1177/0022034513508954. Epub 2013 Dec 9. Effect 
on Caries of Restricting Sugars Intake: Systematic Review to Inform WHO Guidelines.
Moynihan PJ, Kelly SA.), há evidências de  que a cárie é menor quando a ingestão de 
açúcares livres é <10%. Os resultados desta revisão sistemática são relevantes para 
minimizar os riscos de cárie ao longo da vida.
Num mundo com rápidas mudanças na demografia e na tecnologia, a esperança 
de vida em Portugal, segundo os dados do INE, é 79,78 anos. Os idosos estão a 
viver mais e a reter mais os seus dentes, resultando daí um aumento concomitante 

da necessidade de cuidados orais. O envelhecimento traz consigo um outro conjunto de preocupações e desafios, 
tais como limitações nas atividades diárias de rotina. Os constrangimentos financeiros fazem com que o acesso a 
cuidados de saúde oral sejam difíceis entre os mais idosos.
Embora os implantes estejam a melhorar a qualidade de vida da população idosa, uma maioria dos adultos mais 
idosos não têm acesso a estes, devido a restrições financeiras. Branemark, pioneiro em implantes dentários, disse 
uma vez que a sua visão era “acabar com o ritual de colocar as próteses dentárias num copo de água”. A conjuntura 
da atualidade poderá, infelizmente, conduzir a um menor acesso a esta solução terapêutica.
A internet e os media inundam a população de informação credível e menos credível, conduzindo por vezes a 
elevadas expectativas por parte dos nossos doentes. Este facto tem pelo menos a vantagem de introduzir o tema 
na sociedade e deve ser encarado como uma oportunidade pela nossa classe profissional, tornando temas como a 
reabilitação com implantes amplamente populares. 
Penso ficarem aqui alguns desafios, que continuam a demonstrar o quanto é estimulante exercer a atividade de 
médico dentista. A necessidade de se apostar na nossa formação continua, na capacidade de comunicar com os 
nossos doentes, indo ao encontro das suas necessidades e da informação que estes são portadores, a participação 
em atividades preventivas de saúde comunitária e preventiva das doenças não transmissíveis, a participação em 
atividades promotoras da redução do consumo de açúcares, constituem caminhos que nos levarão à inevitável 
participação nos hospitais a exemplo do que já acontece nos Hospitais das Forças Armadas.

J. João Mendes
Médico dentista
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Artigo de Revisão

TENDÊNCIAS NA REABILITAÇÃO
DE DENTES COM TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO EM PRÓTESE FIXA
PAULO MAURICIO1, JOSÉ REIS2

1Médico dentista, Professor Associado do ISCSEM, Regente de Clínica de Reabilitação Oral do ISCSEM; 

2Médico dentista, Mestre pelo ISCSEM, Assistente de Clínica de Reabilitação Oral do ISCSEM.

A reabilitação de dentes tratados endodonticamente tem sido alvo de inúmeros estudos, 
revisões e conferências. Se o uso de coroas metalo-cerâmicas com postes metálicos em 
ouro era condição sine qua non para o sucesso há 20 anos, esse paradigma alterou-se com 
o aparecimento das restaurações totalmente cerâmicas bem como dos postes de fibra de 
carbono e de vidro (Carter et al. 1983a; Sorensen & Martinoff 1984; Goracci et al. 2008; 
Jotkowitz & Samet 2010).
Atualmente, o uso comprovado das técnicas adesivas e o melhor comportamento biomecânico 
dos materiais restauradores vêm questionar a necessidade do uso dos postes e coroas para 
reabilitar dentes com tratamento endodôntico (Peroz et al. 2005).
Numa época em que devemos apostar na evidência científica na escolha de um tratamento 
dentário, foi feito o desafio por Turp em 2007 a quatro especialistas, para reabilitarem um 
incisivo lateral (Türp et al. 2007). Todas as opções foram justificadas e baseadas em artigos 
científicos. Obteve quatro propostas: um espigão fundido, um poste em fibra de vidro, um titânio 
e uma restauração em resina composta (Türp et al. 2007).
Assim sendo, o objetivo do médico dentista deve ser a reabilitação funcional, biomecânica e 
estética do dente do modo a este se aproximar das propriedades de um dente vital íntegro 
(Meyenberg 2013).
Estruturalmente, os dentes tratados endodonticamente são diferentes dos dentes vitais (Zarow 
et al. 2009). Helfer sugeriu que os dentes com tratamento endodôntico desidratam com o tempo 
e as ligações do colagénio presente na dentina sofrem alterações (Helfer et al. 1972; Rivera 
& Yamauchi 1993; Jantarat et al. 2002; Kishen & Asundi 2005; Kruzic et al. 2003). Acreditou-
se durante muito tempo que os dentes endodonciados tornavam-se quebradiços e podiam 
fraturar mais facilmente (Baraban 1967; Carter et al. 1983b; Sokol 1984). Este argumento foi 
no entanto desmentido por Sedgley e Papa (Sedgley & Messer 1992; Papa et al. 1994).
É impossível de testar, qualificar e quantificar in vitro todos os elementos clínicos que o médico 
dentista deve avaliar (padrões oclusais, parafunções, risco de cárie) para escolher o tratamento 
mais recomendado para a restauração de um dente tratado endodonticamente. Nem mesmo 
em ensaios clínicos todos os parâmetros são avaliados e reportados (Dietschi et al. 2008).

REMANESCENTE DENTÁRIO
São várias as causas para a perda de estrutura dentária que antecede a reabilitação. Quanto 
maior for essa perda menor será a resistência do remanescente dentário.
O acesso endodôntico resulta numa perda de integridade estrutural do dente que leva a um 
aumento da deflexão das cúspides durante a função mastigatória, provocando um aumento de 
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fraturas e micro-infiltrações nas margens das restaurações (Torabinejad et al, 2002; Schwartz 
& Robbins, 2004).
Os métodos de limpeza intracanalar, desde as limas aos irrigantes utilizados no tratamento 
endodôntico, alteram a dentina diminuindo a sua resistência (Sedgley & Messer 1992; Saleh 
& Ettman 1999; Bier et al. 2009).
Um dos fatores mais críticos é a perda de uma ou de ambas as cristas marginais de um dente. 
Esta perda provoca uma marcada diminuição da resistência das cúspides, o que predispõe 
ainda mais um dente à fratura (Cohen et al 2006; Magne & Oganesyan 2009; Soares et al 
2009). Cúspides sem suporte, especialmente cúspides com ausência de crista marginal 
adjacente, associadas a uma excessiva abertura do acesso endodôntico, estão mais propensas 
à fratura (Cohen et al 2006; Magne & Oganesyan 2009) Cf Tabela 1.
Não deve ser menosprezado o grau de fadiga a que o dente se encontra exposto. Cohen afirma 
que, com as repetitivas flexões e deflexões, as cúspides tornam-se progressivamente mais 
frágeis (Cohen et al, 2011). 
Um outro fator importante é a perda dos mecanorreceptores existentes na polpa dentária que 
são responsáveis por limitar subconscientemente a força máxima de mastigação (Randow & 
Glantz 1986). Os pré-molares são dentes que estão mais sujeitos a forças laterais durante a 
mastigação (Lambrechts et al. 1989; Schwartz & Robbins 2004). Esta situação tende a agravar-
se em doentes que não tenham uma Classe I molar na qual os pré-molares participam nos 
movimentos laterais, obrigando as suas cúspides a cargas para as quais não estão preparadas 
(Rocca & Krejci 2013).

Tabela 1: Risco em função do remanescente dentário. 
A altura das paredes deve ser sempre superior a 2mm e a espessura maior que 1mm

TABELA 1
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Nas classes I, II e III e desde que exista uma espessura mínima de 1mm e uma altura de 
dentina de 2mm em todas as paredes, deve-se optar por restaurações diretas ou indiretas em 
resina composta ou cerâmica (inlays, onlays e overlays).
Nas classes IV e V e sempre que se utilizar uma coroa como material restaurador, deve-se 
procurar o efeito férula. Para se conseguir, é necessário que o remanescente dentário tenha 
uma altura mínima de 1,5mm sendo 2mm o valor mais comumente aceite. Existem vários 
estudos in vitro que substanciam esta ideia. Isidor defende que o efeito férula é mais importante 
que o comprimento do poste e Bolhuis afirma mesmo que o efeito de férula é mais importante 
do que o recurso a um poste ou de uma restauração com técnica adesiva (Assif et al. 1993; 
Isidor et al. 1999; Sorensen & Engelman 1990; Bolhuis HPB et al. 2001). Caso não exista 
1,5mm de remanescente deve optar-se por um alongamento coronário ou extrusão ortodôntica 
ou outra opção de tratamento reabilitador (Gegauff 2000).
A carga oclusal a que o dente vai ser sujeito deve ser considerada antecipadamente de modo 
a guiar a nossa opção restauradora. Os dentes posteriores sofrem cargas verticais onde a 
presença das paredes vestibular e lingual é essencial para a manutenção da integridade e 
longevidade da restauração (Jotkowitz & Samet 2010). Os pré-molares são dentes que estão 
mais sujeitos a forças laterais durante a mastigação (Lambrechts et al. 1989; Schwartz 
& Robbins 2004a). Nos pré-molares recomenda-se o uso de postes já que estes dentes têm 
menos tecidos duros e uma câmara pulpar que obriga a um preparo para acesso endodôntico 

TABELA 2: INFLUÊNCIA DAS CAVIDADES NA DECISÃO

Tabela 2: Classificação do remanescente e indicações terapêuticas. 
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que fragiliza as cúspides (Schwartz & Robbins 2004b). O tamanho da câmara pulpar influencia 
negativamente as técnicas adesivas já que a superfície disponível é menor (Rocca & Krejci 2013).
Os dentes anteriores sofrem elevados vetores de forças laterais, o que realça a importância da 
preservação da estrutura dentária. Sendo os dentes anteriores os mais importantes em termos 
estéticos, o recurso a coroas nas classes I, II e III irá implicar uma redução excessiva de tecido 
dentário vestibular (Jotkowitz & Samet 2010).

REABILITAÇÃO COM POSTES
Os postes servem para dar retenção ao material restaurador do núcleo. Assim, a necessidade 
de os usar depende do remanescente dentário como referido anteriormente (Peroz et al. 2005). 
No caso das cavidades classe I e sempre que houver estrutura dentinária suficiente (mais de 
2/3), pode questionar-se o uso de um poste.
Atualmente é recomendado o uso de um poste fibra de vidro quando há uma ausência de 
dentina coronária devido às suas propriedades semelhantes à dentina, menor risco de fratura 
radicular e facilidade de utilização de sistemas adesivos. Os procedimentos para a confeção do 
núcleo em resina composta devem ser efetuados em isolamento total, removendo os excessos 
de gutta percha dos canais, utilizando o sistema adesivo adequado, respeitando os tempos de 
polimerização e fazendo a restauração por incrementos (Zarow et al. 2009).
Vários estudos retrospetivos reportam que são os pré-molares os dentes que mais fraturam 
(Loney et al. 1995; Rud & Omnell 1970). Ferrari observou durante 2 anos o impacto do uso de 
postes fibra de vidro e concluiu que a sua utilização resultava numa redução significativa no 
risco de fratura de pré-molares tratados endodonticamente (Ferrari et al. 2007). Ferrari alegou 
também que os postes poderiam ter um efeito preventivo e protetor da fratura da raiz destes 
dentes (Ferrari et al. 2007).
Outros estudos vêm por em causa o benefício do aumento da resistência à fratura quando 
se usa postes fibra de vidro (Krejci et al. 2003; Fokkinga et al. 2005; Sorrentino et al. 2007) 
Sorrentino alega no entanto um fator curioso: a fratura de um dente com poste fibra de vidro 
é mais favorável de restaurar, facto que foi comprovado in vitro por Makade (Sorrentino et al. 
2007; Makade et al. 2011).
Num estudo que compara o uso de postes fibra de vidro (FRC Postec, Ivoclar Vivadent, 
Schaan, Liechtenstein e Ever Stick posts, Stick Tech, Turku, Finland) com canais preparados 
e preenchidos com resina composta (Tetric Evo Ceram, Ivoclar Vivadent) utilizando Excite DSC 
como adesivo (Tetric Evo Ceram, Ivoclar Vivadent) obtiveram-se valores de resistência à fratura 
superiores no grupo sem poste e restaurado apenas com resina composta (Bolay et al. 2012). 
O grupo de controlo que consistia em dentes endodonciados sem restauração intracanalar 
obteve os resultados mais baixos de resistência à fratura (Bolay et al. 2012). 

TÉCNICA OPERATÓRIA PARA A COLOCAÇÃO DE POSTES
Para a colocação de postes deve seguir-se um protocolo de forma a evitar o fracasso. Deve-
se iniciar o procedimento pelo isolamento absoluto, remover toda a dentina cariada e restos 
de material restaurador que possam existir, eliminando arestas, retenções e estruturas de 
esmalte sem suporte dentinário. O remanescente dentário deve ser talhado de acordo com a 
futura restauração protética antes de se proceder à remoção de gutta percha. Deve-se fazer 
uma radiografia atendendo que após o talhe as referências ficam alteradas.
Deve-se escolher o canal mais largo e reto para a colocação do poste de modo a minimizar o 
enfraquecimento da raiz e de perfurações (Cheung 2005). Deve-se optar pelo canal palatino 
nos molares e pré-molares superiores e pelo canal distal nos molares inferiores (Cheung 2005) 
Em casos de grande perda de estrutura dentária, deve-se colocar um poste adicional.
Idealmente, o poste deve ocupar 2/3 do comprimento radicular ou ter uma proporção de 1:1 
com a coroa, mantendo um selamento apical adequado. Aceita-se que o selamento apical deve 
estar compreendido entre os 3 e 5mm (Torabinejad & Walton 2009). Havendo uma correlação 
inversa entre o selamento apical e a micro-infiltração, a quantidade de selamento apical é tão 
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importante como a qualidade do mesmo (Rahimi et al. 2008)(Sritharan 2002).
Existem vários métodos para a remoção da gutta percha sendo o mais seguro o uso de 
transportadores de calor e o mais comum a remoção com limas Peeso (Cheung 2005). A seguir 
à remoção da gutta percha, procede-se à calibração do canal que se faz seguindo a sequência 
de brocas alargadoras presente no kit de postes a utilizar. A última broca deve corresponder 
ao poste escolhido. O poste deve ser testado de modo a obter uma perfeita adaptação sem 
oscilação e deve ser radiografado para controlo. 
Antes da cimentação o poste deve ser cortado com um disco de diamante de modo a ficar 
envolvido pelo material de restauração. Deve ser limpo e/ou condicionado consoante o sistema 
adesivo/cimento utilizado. Deve ser seco e mantido em local seco.   
Depois de eliminados todos os restos de cimento endodôntico e de gutta percha do canal, o 
mesmo deve ser lavado com uma solução de hipoclorito de sódio e depois com água. Deve-se 
seguir as recomendações do fabricante de modo a otimizar a técnica de cimentação, assim como 
no condicionamento da dentina, independentemente de se utilizar um cimento ou um adesivo. 
Pode-se aplicar cimento no poste e depois no canal com uma seringa ou cânula. O poste deve 
ser inserido num movimento de rotação e mantido em posição enquanto se fotopolimeriza pelo 
tempo recomendado. O passo seguinte é a reconstrução do coto com resina composta.
A cimentação adesiva dos postes oferece menor micro-infiltração, melhor retenção e melhor 
capacidade de absorver cargas quando comparada com as técnicas de cimentação clássicas 
(Reid et al. 2003; Schwartz & Robbins 2004c). No entanto, é mais frequente a descimentação 
do poste e a técnica é muito mais sensível (Naumann et al. 2008; Cheung 2005).

SUCESSO A MÉDIO LONGO PRAZO 
Numa meta-análise publicada em Agosto de 2013, Ploumaki et al reportou que o sucesso 
do uso de espigões fundidos em coroas unitárias após seis anos era de 93% e no caso de 
postes pré-fabricados de 94% (Ploumaki et al. 2013). Na utilização de coroas unitárias em 
dentes tratados endodonticamente, obteve-se um sucesso de 92%. Nas próteses fixas parciais, 
o sucesso aos seis anos foi de apenas 78% (Ploumaki et al. 2013).
Num estudo mais alargado no tempo (17 anos), Fokkinga sugeriu que a localização na cavidade 
oral não afeta o sucesso da restauração, sendo apenas menor na mandíbula, 94% do que na 
maxila, 95%, não havendo distinção anterior-posterior (Fokkinga et al. 2007).
A reabilitação de dentes com tratamento endodôntico em prótese fixa deve ser guiada pelas 
condições do remanescente e da oclusão. Esta decisão deve ser feita de modo consciente e 
ponderando adequadamente o efeito/benefício pretendido.
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INTRODUÇÃO
Por permanecerem na cavidade oral por longos períodos de tempo, os arames de retenção 
devem ser biocompatíveis, estéticos e permitir adequada higiene oral.
Estes dispositivos estão expostos a fatores químicos e físicos que promovem a deterioração do 
material levando à libertação de iões metálicos com possíveis implicações biológicas. (Fig. 1) 
O níquel (Ni) é um componente importante destes arames (~8 %P) e é considerado um alergénio 
potente, com potencial teratogénico e carcinogénico, tóxico em doses elevadas e citotóxico 
dependendo da dose. O objetivo do presente estudo é avaliar a citotoxicidade desses iões em 
fibroblastos de ratos.

MATERIAIS E MÉTODOS
O efeito citotóxico de dois tipos diferentes de arames entrançados (de aço inoxidável: Wildcat 
Original; e “Ni-free”: Noninium) foi avaliado pelo teste de MTT (norma ISO 10993-12). Os arames 
foram submersos durante 7, 14 e 30 dias em E-MEM com 1% penicilina/estreptomicina (pH~7) 
e as soluções foram analisadas por ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy).

RESULTADOS
Nenhum dos espécimes mostrou uma diminuição da viabilidade celular >30% (sem efeito 
citotóxico de acordo com a ISO10933-5). (Fig. 2)
No entanto, os resultados do MTT do Noninium (considerado “Ni-free”) foram significativamente 
diferentes dos arames de aço inoxidável. Após 7 dias, um aumento no período de submersão 
não afetou a citotoxicidade em nenhum dos espécimes. A quantidade de iões libertados tem 
uma correlação positiva com o resultado do MTT.

CONCLUSÕES
Os arames considerados “Ni-free” são menos suscetíveis de provocar efeitos citotóxicos, quando 
comparado com os arames de aço inoxidável. A libertação de iões é um fator determinante 
para a biocompatibilidade dos arames de retenção na cavidade oral.

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS
As condições dinâmicas do ambiente oral (ex.: carga mecânica e pH) podem levar a uma 
maior citotoxicidade de todos os arames. O efeito da exposição contínua ao Ni (e outros iões) 
ao nível celular é desconhecido, o que pode ser de importância especial em pacientes com 
hipersensibilidade alérgica. (Fig. 3a-c)

Vencedor da melhor Comunicação Oral de Investigação 
em materiais dentários no XXII Congresso da OMD 2013

ARAMES DE RETENÇÃO ORTODÔNTICA: 
EFEITOS CITOTÓXICOS
ANA MILHEIRO 1, K. NOZAKI 2, C. J. KLEVERLAAN 1, A. J. FEILZER 1 E H. MIURA 2

1 Academic Centre for Dentistry Amsterdam (Netherlands); 2 Tokyo Medical and Dental University (Japan)
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Fig. 1: Libertação de níquel (em mg/cm2/semana) de quatro tipos de arames entrançados, de acordo com o pH e a 
carga mecânica, analizados por ICP-MS.1 A linha a tracejado representa o valor de referência aceite pela directiva da 
UE para produtos destinados a entrar em contacto directo com a pele (94/27/CE). 

FIGURA 1
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FIGURA 2

Fig. 2: Viabilidade celular relativa (% em relação ao controlo) induzida por um arame de aço inoxidável e pelo arame 
“Ni-free”. A linha representa o limite de viabilidade abaixo do qual o agente é considerado potencialmente citotóxico 
(ISO10933).

Fig. 3: a) Reacção adversa causada por arame de retenção de aço inoxidável b) em paciente alérgica ao níquel. 
c) 6 meses após remoção do arame.2

FIGURA 3

a) b) c)
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO
A reabilitação de pacientes parcialmente desdentados com recurso a implantes dentários 
tornou-se, nos últimos anos, um tratamento bem estabelecido e documentado. Estes 
procedimentos, quando realizados em zonas estéticas, revestem-se de alguma complexidade 
para os clínicos, devido à instabilidade alongo prazo dos tecidos moles peri-implantares, o que 
se traduz numa maior dificuldade em recuperar a anatomia gengival em redor da reabilitação.
A seleção do pilar dentário parece desempenhar um papel importante na obtenção dos 
melhores resultados estéticos. O objetivo deste estudo foi avaliar a presença de papila em 
restaurações unitárias sobre implantes com pilares CAD/CAM no sector maxilar anterior.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo incluiu 38 pacientes, reabilitados com 42 implantes unitários (OsseoSpeed™, 
AstraTechDental, Möhndal, Sweden) na região anterior da maxila.
A seleção dos casos incluiu perdas dentárias unitárias devido a trauma, falência de T.E.R. ou de 
prótese fixa (Figura 1A e 1B). Pacientes com perda dentária associada a patologia periodontal 
foram excluídos. Todos os pacientes foram tratados na Unidade de Cirurgia e Implantologia Oral 
do Centro Médico Privado de Bragança. Os implantes foram colocados na maxila na zona entre 
o dente 13 e o dente 23, 7 a 8 semanas após a extração dentária, seguindo um protocolo de 
dois estágios, comum período de cicatrização de 6 a 10 semanas.

Vencedor do melhor póster de investigação em 
implantologia no XXII Congresso da OMD

PILARES CUSTOMIZADOS EM REABILITAÇÕES 
UNITÁRIAS IMPLANTO-SUPORTADAS: 
ESTUDO PROSPETIVO A 3 ANOS

BORGES T1; XAVIER J2; CARVALHO A 3; CARVALHO V4

1 Médico dentista. Assistente Convidado de Cirurgia Oral – 2 Médica dentista. Aluna do Mestrado em Cirurgia Oral – FMDUP.  UCP; 3 Médica dentista. 
Pós-graduada em Ortodontia pela FMDUP; 4 Médico dentista. Unidade de Cirurgia e Implantologia Oral - Centro Médico Privado de Bragança;

Fig. 1: situação clínica inicial(A); exame radiográfico inicial (B).

A) B)
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Aquando da colocação do pilar protético foram definidos dois grupos. O grupo de estudo foi 
reabilitado com pilares individualizados CAD/CAM (Atlantis™, Atlantis Europe, Möhndal, 
Sweden) realizados em zircónia/ titânio dourado (Figura 2A e 2B).
O grupo de controlo foi reabilitado com pilares metálicos stock (MA), usando um componente 
de fundição (CastDesignTM, AstraTech Dental, Möhndal, Suécia).
A anatomia dos tecidos moles peri-implantares foi registada com auxílio de uma resina 

fotopolimerizável, de modo a evitar o colapso dos tecidos durante a impressão.
Os seguintes parâmetros foram avaliados: Presença/ausência de papila dentária (de acordo 
com o índice Pink Aesthetic Score); Distância entre dente e implante (ITD); Distância entre 
ponto de contacto e crista óssea do dente adjacente (CPB), recorrendo a fotografias intraorais 
de magnificação constante e radiografias apicais através da técnica de paralelismo.
A avaliação deu-se em três tempos distintos: T1, no momento da colocação da reabilitação 
protética (baseline); T2, 12 meses após reabilitação; e T3, 36 meses após reabilitação.
A distribuição dos dados foi caracterizada através da média e do desvio padrão. Para avaliar as 
diferenças no CPB e ITD nos três momentos realizou-se o teste U de Mann whitney.
Os testes exatos de Fisher e do qui-quadrado foram realizados para identificar significância 
estatística entre os grupos e a presença de papila. O nível de significância foi de P>0,05

RESULTADOS
A taxa de sucesso dos implantes e reabilitação protética foi de 100% em T3. No grupo de pilares 
customizados verificou-se uma presença global de papila de 1,69±0,46 (T2) e 1,71±0,45 (T3).
Uma presença global de papila de 1,08±0,65 (T2) e 1,13±0,61 (T3) foi determinada no grupo 
controlo. Aos 12 meses determinou-se um CPB mesial de 5.67±1.53 mm e distal de 4.76±1.72 
mm no grupo de pilares customizados e um CPB mesial de 5.41±1.31 mm e distal de 4.77±1.21 
mm no grupo controlo. Não foram encontradas diferenças significativas no que diz respeito aos 
valores de CPB e ITD nos dois grupos estudados. Diferenças estatisticamente significativas 
foram encontradas relativamente à presença de papila quando comparados os dois grupos.

CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS
A reabilitação de implantes dentários usando pilares CAD/CAM parece ser um tratamento 
previsível com melhores resultados estéticos no sector anterior, quando comparado com 
os tradicionais pilares de metal personalizados. Os resultados preliminares sugerem que a 
reabilitação de implantes dentários usando sistemas CAD/CAM parece favorecer a presença 
da papila entre dente e implante.

Fig. 2: Reabilitação final. Pilar protético individualizado em zircónia e coroa total cerâmica (A, B e C)

B)A) C)
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Casos Clínicos
17 de Outubro de 2014 – Hotel Montebelo
– Viseu

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

	XXIII Congresso da OMD
6 a 8 de Novembro de 2014 – Europarque – 
Santa Maria da Feira 
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ravagnanidental-portugal.com

t.: 229 773 040
f.: 229 741 101

COMPRE JÁ!

Alguns dos argumentos que o distinguem:

- Ergonomia pensada para o paciente;
- Comando remoto para o total controlo 
   e precisão para a assistente;
- Variedade de exames panorâmicos;
- Cefalometria de baixa radiação (4 seg.);
- Exame 3D (F.O.V. de 90x90 mm);        
- Software para o estudo e planeamento
   cirúrgico de implantes;
- Imagens em formato profissional DICOM;
- Software intuitivo e integrável;
- Workstation SAMSUNG incluída em toda a 
   gama de equipamentos.
… e uma equipa técnica experiente e disponível!

A melhor imagem panorâmica a partir de …

 

Consulte-nos!

...15.890 € 

Convidamo-lo (a) a conhecer o topo da tecnologia. 

RAYSCAN da SAMSUNG é sinónimo de qualidade 

e garantia de inovação!

Pack sem luz 

SCHG03-SP4
SCHD27-M4

SCHD27-C

SCHD27-S4

Turbina PB, 3 sprays, sem luz
Micromotor pneumático,
com irrigação interna
Contra-ângulo, com irrigação
 interna, sem luz
Peça reta, com irrigação interna

550,00
885,00 PVP

Pack com luz LED 

Turbina PB, 3 sprays, com gerador luz LED
Micromotor pneumático
com irrigação interna
Contra-ângulo, com irrigação interna, 
com gerador de luz LED
Peça reta, com irrigação interna

SCHF22-SP4
SCHD27-M4

SCHD23-F

SCHD27-S4

Pack WYS e Camara 

Sensor intra-oral WYS 

Camera intra-oral 
HDI-110

-Transmissão de dados por USB
- Fácil manuseamento
- Baixo consumo de energia
- Tecnologia de ponta
-Qualidade de imagem  26.3 pl./mm.
- A tecnologia Cmos associada à sua fibra 
ótica oferece uma alta precisão do diagnóstico.
- Perfeita integração em todos os softwares.
- Uma única base de dados, que permite a 
comparação entre imagens antigas e novas.

-1/4 “ 2Mpixels
- 4 Vistas de imagens
- Ligação directa a Monitor
- Memória interna SD card
- 2 Botões de captura de imagem

2.990,00

3.380,00 PVP

885,00
1.160,00 PVP

SUPER
OFERTA

SUPER
PREÇO!
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debate em estúdio e elaboração de 
frases para inserção nos rodapés 
dos programas.
De 2004 ao início de 2006, foram 
emitidos 17 programas com 
responsabilidade editorial direta da 
OMD, versando diferentes temáticas 
(ver caixa). Em 2004, o programa 
que registou maior audiência, com 
70 mil espectadores, foi dedicado 
à “Saúde oral nas crianças e 
adolescentes“.
Esta parceria permitiu, ao longo dos 
anos, promover a medicina dentária, 
as suas áreas de intervenção 
e potencialidades, relevando a 
importância da saúde oral nas suas 
várias vertentes junto do público em 
geral.
A partir de 3 de abril de 2006, com 
vista à otimização da presença 
das parcerias, o “Tudo em Família“ 
sofreu transformações e foi 
substituído por um novo formato 
de programa, com uma emissão 
diária de 90 minutos, designada 
por “Sociedade Civil“. A jornalista 
encarregue da execução desta 
emissão passou a ser Fernanda 
Freitas. 
Em “Sociedade Civil“ assumiu-se 
que a responsabilidade editorial do 
programa passava a ser da direção 
da RTP 2, e não dos parceiros 
como até aí, mas em articulação 
com os mesmos. Exatamente 
em consonância, aliás, com o 
estipulado no protocolo assinado 
em 2003.
Honrando o objetivo de servir a 
sociedade portuguesa no que 
respeita ao reforço do princípio 
de uma cidadania ativa, e como 
sublinha o nome do programa, o 
compromisso de dar visibilidade às 

Pela primeira vez na história 
do canal público de televisão, o 
espaço de programação foi aberto à 
participação de diversas entidades 
da sociedade civil, com o objetivo 
de melhor promover uma cidadania 
empenhada e formativa. 
Tudo começou com o “Tudo 
em Família“, um programa de 
discussão informativo destinado 
ao grande público. Era inicialmente 
apresentado por Margarida Mercês 
de Melo, de segunda a sexta-feira, 
estando dividido em blocos de 30 
minutos dedicados a um tema 
específico.
A OMD participou neste projeto 
desde a primeira hora, com 
o planeamento anual de sete 
programas diferenciados, com 
seleção dos temas a abordar, 
cedência de conteúdos referentes 
ao assunto em questão, sugestões e 
perfis dos convidados (de diferentes 
áreas médicas, científicas e mesmo 
de atividade) para o espaço de 

atividades e esfera de intervenção 
dos parceiros.
Na escolha dos temas e do seu 
tratamento, o “Sociedade Civil“ 
tomou como fatores de referência 
não apenas as agendas dos 
parceiros mas também a atualidade 
e a relação com o resto do mundo 
nas matérias tratadas.
Todas as sugestões dos parceiros 
são consideradas junto da equipa 
de produção do “Sociedade Civil“, 
para quem é imprescindível essa 
colaboração na elaboração dos 
dossiers e no fornecimento de 
contactos nos domínios em que são 
conhecedores.
Atualmente o programa é conduzido 
pela jornalista Fernanda Freitas 
e, para além dos convidados em 
estúdio os parceiros, também 
podem participar em reportagens 
sobre um tema específico ou na 
rubrica “Resposta dos Parceiros“.
De 2006 a 2013, a OMD participou 
em 18 programas, tanto como 
convidada do painel de debate, 
como nas rubricas que referimos 
anteriormente.
O projeto inicial de colaboração 
entre a sociedade civil e a televisão 
pública contou com a adesão de 
39 parceiros, mas hoje são mais 
de 100 as entidades envolvidas e 
é agora o programa mais premiado 
da RTP, com 14 galardões.
Passados 11 anos, podemos 
afirmar que se trata do modelo 
mais duradouro, heterogéneo e 
de cooperação e participação 
efetiva entre a sociedade civil e a 
televisão pública, no qual a Ordem 
dos Médicos Dentistas tem uma 
participação ativa e regular desde o 
primeiro dia. 

PARCERIA COM RTP 2 

11 ANOS DE PARTICIPAÇÃO
COM 35 PROGRAMAS EMITIDOS

Em dezembro de 2003, a Ordem dos Médicos 
Dentistas (OMD) iniciava uma importante 

colaboração com a RTP 2, que se mantém até 
aos dias de hoje, através do estabelecimento de 
um protocolo que previa a elaboração conjunta 

de programas dedicados exclusivamente à 
saúde oral.  
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	 Dentistas no Euro 2004 - 16.07.04 
	 Educação e motivação para a saúde oral - 

24.08.04
	 Saúde oral nas crianças e adolescentes - 

15.08.04
	 Saúde oral nos pacientes medicamente 

comprometidos - 08.10.04
	 Saúde oral sénior - 22.10.04
	 A importância da saúde oral no rendimento 

desportivo - 03.12.04
	 Ortodontia - 09.12.04
	 A importância da substituição dos dentes 

perdidos - 19.07.05
	 Os dentes das crianças - 20.09.05
	 As doenças das gengivas - 11.10.05
	Mau hálito: causas e consequências - 25.10.05
	 A estética e a medicina dentária - 08.11.05
	 Reflexos no stress na saúde oral - 22.11.05
	 Saúde oral nas crianças e adolescentes - 

30.11.05
	 Saúde oral sénior - 26.01.06 
	 Dor e infeções de origem dentária - 09.02.06
	 Estética dentária: medicina ou cosmética? - 

14.03.06
	 Dia Mundial da Saúde – 07.07.06
	 Deixar de fumar: opção ou obrigação – 

31.05.06
	 Prevenir a doença coronária – 08.09.06
	 Bolonha – revolução nas universidades – 

04.10.06
	 Saúde oral – aprenda a manter a boca sã – 

27.06.07
	 Saúde oral mais acessível para todos – 

06.12.07
	 Higiene dos portugueses – 11.12.08
	 Saúde oral – 16.06.10
	 Saúde oral: Portugal na cauda da Europa – 

07.06.11
	 Prevenção e higiene oral; 07.02.12
	 Seguros de saúde: como escolher? – 7.03.12 
	 Bruxismo – 22.05.13
	 A imagem tem assim tanta importância? – 

14.06.13
	 O alargamento do PNPSO aos jovens até aos 

16 anos – 21.06.13
	 Influência do tabaco nas doenças orais – 

20.08.13 
	 Leite: beber ou não beber – 29.08.13
	 Cancro oral – 15.11.13
	 Sorriso perfeito = Mais autoestima? – 16.12.13
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CLÍNICAS DENTÁRIAS
SUÍÇAS 
DE ALTA QUALIDADE

PROCURAMOS PROFISSIONAIS 
EXPERIENTES PARA SE JUNTAREM 
À NOSSA EQUIPA INTERNACIONAL!

Honorários 
mensais 
aproximados entre 
15.000€ e 30.000€

• Requer-se um bom 
domínio de todas as 
áreas de Medicina Dentária 

• Valoriza-se domínio do 
idioma Francês, escrito 
e falado (nível B2)

Recebemos os CV em:
contact@lausanne-dentaire.ch

chablais-dentaire.ch

dentiste-aigle.com

PROGRAMAS EMITIDOS
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MANUEL ALFONSO VILLA VIGIL, PRESIDENTE 
DO CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA
“ACREDITO NUMA 
“FRENTE IBÉRICA” QUE POSSA 
AGLOMERAR UMA ALIANÇA 
DOS PAÍSES DO SUL DA 
EUROPA NA UNIÃO EUROPEIA”
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ROMD - Qual o balanço que 
faz dos anos em que liderou o 
Consejo General de Colegios de 
Odontólogos y Estomatólogos 
de España? Quais os principais 
pontos que gostaria de destacar?
MAVV - Embora tudo possa sempre 
ser melhorado, saio satisfeito por 
ter conseguido cumprir, quase na 
totalidade, todos os programas 
propostos nas sucessivas eleições.
Os aspetos principais incluem a 
modernização dos estatutos e 
regulamentos do Conselho Geral, 
as alterações nos procedimentos 
orçamentais para o controlo da 
despesa, a criação da Fundação 
de Medicina Dentária Espanhola, 
a criação de uma Associação de 
Dentistas Independentes e de 
um Sindicato, para a defesa dos 
interesses laborais que não sejam 
da competência das respetivas 
ordens, a criação do SIDEPO 
(sistema de proteção do paciente 
de medicina dentária), a criação 
de um título próprio para se 
conseguir obter pós-graduações 
remuneradas (em lugar das 
formações a preços exorbitantes 
que atualmente oferecem as 
universidades espanholas), o 
controlo do turismo dentário, etc.

ROMD - Como vê a profissão 
atualmente em Espanha?
MAVV - Está nos cuidados 

intensivos. Devido à falta de 
planeamento dos recursos 
humanos, que se traduziu 
numa deficiente implementação 
dos numerus clausus nas 
universidades, verificou-se um 
aumento desnecessário do número 
de faculdades de medicina dentária 
públicas e, sobretudo, privadas. 
Por esse motivo, hoje temos mais 
do dobro dos médicos dentistas 
que seriam suficientes para dar 
resposta às necessidades dos 
espanhóis em matéria de cuidados 
de saúde oral. As consequências 
desta situação são:
1) Subemprego e mesmo 
desemprego, que afetam já um 
número significativo de médicos 
dentistas.
2) Existência de contratos 
abusivos, tanto no que diz respeito 
às condições como aos honorários 
de miséria recebidos.
3) Proliferação de clínicas dentárias, 
propriedade de empresários alheios 
à profissão, cujos interesses 
económicos estão acima das 
normas ético-profissionais, o qual 
resulta em numerosas reclamações, 
bem como numa má imagem 
dessas clínicas, o que por sua vez 
se repercute nos profissionais que 
nelas trabalham.
4) As companhias de seguros, 
com a cumplicidade dos governos, 
lançaram no mercado uns “planos 

desconto” como se de autênticas 
apólices se tratasse, mas que são 
de facto avenças e não verdadeiros 
seguros. Nestes planos, as 
seguradoras não assumem 
qualquer risco, dado que não pagam 
nada pelos tratamentos, sendo 
os pacientes que pagam o custo 
total acreditando tratar-se de uma 
franquia na verdade, a verdadeira 
franquia seria a diferença entre o 
custo do tratamento e o montante 
pago pela seguradora, mas como 
estes pseudo seguros não pagam 
nada pelos tratamentos, estas 
supostas franquias acabam por ser 
o pagamento total, absolutamente 
miserável, ao qual os profissionais 
devem sujeitar-se por imposição 
das seguradoras, dado que há 
excesso de dentistas e o trabalho 
não chega para todos. Tudo isto 
teve como consequência não só 
o aparecimento de publicidade 
enganosa, que promete resultados, 
mas uma queda pronunciada dos 
preços, que levou algumas clínicas 
à falência, causando assim grandes 
prejuízos a pacientes que já tinham 
pago tratamentos ainda por fazer. 
Uma calamidade, de facto. 

ROMD - Qual a sua demografia, 
número de profissionais, número 
de clínicas, etc?
MAVV - Há aproximadamente 32 
mil médicos dentistas. Destes, 
mais de 20 mil trabalham por 
conta própria e o resto por conta 
de outrem em clínicas, ou estão 
desempregados.

ROMD - Como comenta a atuação 
de franchising, de grandes 
clínicas detidas por estranhos 
à profissão, redes de clínicas, 
em suma a mudança a que 
se assiste de uma profissão 
tradicionalmente individual para 
novas realidades na organização 
do exercício profissional?
MAVV - As redes de clínicas 

O Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de 
España (CGCOE), com sede em Madrid, foi criado em 1930 e representa 
atualmente mais de 32 mil profissionais. Como órgão executivo, as suas 
responsabilidades incluem a coordenação da política geral da instituição, 
a organização da prática profissional e a representação e defesa dos seus 
interesses, bem como a promoção do direito à saúde oral dos cidadãos.
Conversamos com o seu presidente Manuel Alfonso Villa Vigill, à frente 
dos destinos deste órgão colegial desde 1995. Licenciado e doutorado em 
medicina e cirurgia pela Universidade de Oviedo, foi, por diversas vezes, 
premiado pelo trabalho desenvolvido na área da investigação. 
É, também, presidente da Fundação de Medicina Dentária Espanhola. 

TUDO ISTO 
TEVE COMO 
CONSEQUÊNCIA 
NÃO SÓ O 
APARECIMENTO 
DE PUBLICIDADE 
ENGANOSA, 
QUE PROMETE 
RESULTADOS, 
MAS UMA QUEDA 
PRONUNCIADA 
DOS PREÇOS, 
QUE LEVOU 
ALGUMAS 
CLÍNICAS À 
FALÊNCIA, 
CAUSANDO 
ASSIM GRANDES 
PREJUÍZOS A 
PACIENTES QUE 
JÁ TINHAM PAGO 
TRATAMENTOS 
AINDA POR 
FAZER. UMA 
CALAMIDADE, 
DE FACTO. 

“

“

...
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dentárias, em sistema de franchising 
ou outras, com instalações bem 
localizadas e ótima visibilidade, 
lançaram campanhas publicitárias 
agressivas, nas quais prometem 
resultados impossíveis de garantir, 
oferecendo “borlas” falsas 
(nomeadamente o polimento do 
enchimento, que, como sabemos, 
está incluído no preço da obturação), 
etc. Existe a prática de dumping, que 
funciona como um isco para atrair 
e fidelizar pacientes, mas as perdas 
são depois compensadas nos preços 
de outros tratamentos. Trata-se de 
estratégias de marketing típicas do 
comércio e do mundo empresarial, 
mas que os profissionais da saúde 
rejeitam por elas serem indignas. 
Isto e o excesso de médicos 
dentistas estão a mudar o perfil do 
exercício profissional. Há cada vez 
mais trabalhadores por conta de 
outrem e menos empreendedores 
com consulta própria.

ROMD - A regulação em Espanha 
e na Europa está à altura deste 
desafio?
MAVV - É evidente que a espanhola 
não está, porque Espanha tornou-
se no mais fiel seguidor do 
neoliberalismo, que eu prefiro 
chamar de “ultraliberalismo”. Este 
economicismo selvagem vê com 
bons olhos, ou pelo menos tolera, 
muitas práticas que os profissionais 
responsáveis acham indecentes, 
dado que enganam as pessoas sob 
o lema de uma suposta eficiência, 
mas que de facto não causam senão 
desigualdade e injustiça. Se não 
houver uma mudança radical de 
toda a classe política (porque todos 
estão, em maior ou menor medida, 
contaminados pelo liberalismo 
germânico), não antevejo quaisquer 
alterações legislativas que possam 
ser favoráveis ao exercício das 
profissões liberais em geral e das 
relacionadas com a saúde em 
particular.

ROMD - Em termos de ética, 
deontologia, publicidade, como 
está a situação? O Conselho tem 
meios eficazes para regular estas 
situações?
MAVV - A ética e deontologia é 
competência dos órgãos colegiais, 
mas as sanções por incumprimento 
esbarram na permissividade 
dos tribunais e na tendência 
à libertinagem, socialmente 
dominante, que com frequência 
acaba por atentar contra a 
liberdade. Com uma legislação 
própria, a publicidade faz o que lhe 
apetece, seguindo apenas critérios 
relacionados com a concorrência 
e permitindo a desonestidade em 
prol da pretensa competitividade 
das empresas. O Conselho não 
pode mudar as leis, infelizmente.

ROMD - Qual o impacto que 
estas situações têm nos doentes 
e na qualidade de prestação 
de serviços por parte dos 
profissionais?
MAVV - Em aparência, esta 
situação é vantajosa porque 
alguns tratamentos têm preços 
significativamente mais baixos. Mas 
não passa de uma ficção. Os bons 
tratamentos têm custos – abaixo 
de um determinado limiar, já não 
podem ser bons e, portanto, têm 
menor duração e piores resultados. 
Por isso, as consequências reais 
são perda de qualidade e custos 
mais elevados pelas inevitáveis 
repetições. Isto sem falar dos 
tratamentos desnecessários ou 
inventados para um paciente que 
não sabe que não precisa deles.

ROMD - Como está o processo 
de implementação de 
especialidades em Espanha?
MAVV - Neste momento, está 
no Conselho de Estado o projeto 
de Decreto Real relativo às 
especialidades, ou “troncalidades” 
(divisão das especialidades das 
ciências da saúde em blocos afins 

ou “troncos”), que estava parado 
desde 2008 e é um requisito 
imprescindível para se poder 
avançar com as especialidades 
dentárias. Há uma grande pressão 
das universidades para que 
estas especialidades se realizem 
como pós-graduações, ao abrigo 
da legislação universitária, o 
qual implica preços elevados 
e arbitrariedades na seleção e 
acesso dos candidatos. Achamos 
isto intolerável. 

Nós defendemos o modelo de 
internato, nos mesmos moldes 
em que se faz a especialização 
dos médicos. Para provar que isto 
é viável na esfera privada (dado 
que não há medicina dentária 
no sistema espanhol de saúde 
pública), criámos um título próprio 
de Médico Dentista Especialista 
do Conselho Geral. Embora não 
oficial, esse título garante uma boa 
formação e será implementado 
ainda este ano, uma vez apurados 
os conteúdos da formação, a 
acreditação das instalações, etc.

ROMD - A nível do emprego, 
subemprego e imigração/ 
emigração, qual a situação dos 
médicos dentistas em Espanha?
MAVV - Neste momento, 
há mais de mil médicos 
dentistas desempregados e 
aproximadamente outros mil que 
emigraram para diversos países da 
União Europeia. Porém, com o atual 
número de alunos nas faculdades 
de medicina dentária, podemos 
calcular que em 2020 haverá 40 
mil dentistas. Isso permite-nos 
prever que pelo menos mil não 
poderão exercer.

ROMD - E as políticas de saúde 
pública em Espanha respondem 
às exigências recomendadas 
internacionalmente?
MAVV - Espanha é conhecida por 
ter um dos melhores sistemas de 

HÁ CADA 
VEZ MAIS 

TRABALHADORES 
POR CONTA 
DE OUTREM 

E MENOS 
EMPREENDE-
DORES COM 

CONSULTA 
PRÓPRIA.
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saúde pública do mundo, mas, 
infelizmente, a medicina dentária 
não é incluída, exceto no caso 
das crianças. Com a atual crise 
económica, até essas pequenas 
prestações foram reduzidas. Há, 
ainda, muito caminho a percorrer 
para chegarmos ao nível dos 
países mais avançados em matéria 
de saúde oral pública.

ROMD - Como está a 
acessibilidade dos espanhóis a 
cuidados de saúde oral?
MAVV - Os espanhóis acedem a 
cuidados de saúde oral na medida 
dos seus recursos económicos, 
dado que, como já referi, os 
tratamentos de saúde oral não 
são financiados pelo sistema 
de saúde pública, exceto no 
caso das crianças dos 6 aos 15 
anos (embora algumas regiões 

autónomas tenham feito cortes) 
e de algumas prestações muito 
básicas para as grávidas.

Devido à crise, verificamos uma 
queda na procura de quase 40%, 
não só nos tratamentos opcionais 
ou voluntários, nomeadamente 
os tratamentos de estética, a 
ortodontia ou os implantes, 
mas também nos tratamentos 
curativos ou necessários, como no 
caso da cárie dentária e da doença 
periodontal. As consultas de rotina 
têm vindo a diminuir, apesar 
de serem gratuitas em muitas 
clínicas, muito provavelmente 
porque os pacientes não têm 
recursos para tratar aquelas 
lesões assintomáticas que lhes 
possam vir a ser detetadas. Esta 
situação vai significar um grande 
aumento das cáries avançadas e 
da necessidade de endodontias 
e exodontias nos próximos anos, 
isto é, um sério agravamento dos 
indicadores epidemiológicos, 
que tinham vindo a melhorar nos 
últimos 25 anos. 

ROMD - Como vê a colaboração 
entre o Conselho e a Ordem 
portuguesa?
MAVV - A relação entre os nossos 
dois máximos órgãos colegiais tem 
sido sempre estreita e fraternal, 
não só ao nível dos presidentes, 
mas também da maioria dos 
dirigentes com que tivemos a 
oportunidade de nos relacionar. 
Para nós foi uma grande 
satisfação que Orlando Monteiro 
da Silva tenha sido presidente do 
Conselho Europeu dos Médicos 
Dentistas  e, mais tarde, da 
Federação Dentária Internacional 
dada a sua proximidade e o grande 
prestígio que a sua excelente 
gestão soube dar aos profissionais 
latinos. Mas queremos assinalar 
principalmente o seu magnífico 
trabalho à frente do Conselho 
Europeu dos Médicos Dentistas, 

que é um organismo internacional 
de cariz mais executivo do que a 
FDI, e onde a sua notável condução 
marcou um ponto de viragem.

ROMD - Acha possível e desejável 
uma “frente comum” entre 
Espanha e Portugal para se 
debruçar sobre objetivos comuns?
MAVV - Sim, e não só possível 
mas inevitável, porque sei que, 
embora com diferentes níveis de 
gravidade, os nossos problemas 
têm características semelhantes 
no que respeita às limitações legais 
e políticas. Acredito numa “frente 
ibérica”, que possa aglomerar uma 
aliança dos países do sul da Europa 
no âmbito da União Europeia. 

ROMD - Sabemos que vai terminar 
o seu mandato. Quais os seus 
planos para o futuro? Pode 
partilhá-los connosco?
MAVV - Tenciono frequentar os 
cursos de Direito e de Economia, 
que por falta de tempo não pude 
começar até agora. Conto continuar 
vinculado à AMA (Agrupación 
Mutual Aseguradora) como 
consultor, durante os três anos 
que ainda tenho como membro do 
Conselho de Administração. Por 
último, não excluo alguma incursão 
na política, mas só se for nalgum 
partido novo, dado que nenhum 
dos que já existem me parece 
satisfatório.

ROMD - Algum comentário final 
que deseje acrescentar?
MAVV - Quero agradecer às 
muitas pessoas que me apoiaram 
nestes 18 anos - a minha família, 
os meus colegas de faculdade, 
e especialmente os colegas do 
Conselho Geral, quer do Comité 
Executivo, quer os bastonários das 
diferentes ordens, bem como todos 
os colaboradores, sem os quais a 
maior parte daquilo que hoje posso 
apresentar como tarefas cumpridas 
estaria ainda por fazer.

DEVIDO À CRISE, 
VERIFICAMOS 
UMA QUEDA 
NA PROCURA 
DE QUASE 40%, 
NÃO SÓ NOS 
TRATAMENTOS 
OPCIONAIS OU 
VOLUNTÁRIOS, 
NOMEADAMENTE 
OS 
TRATAMENTOS 
DE ESTÉTICA, 
A ORTODONTIA 
OU OS 
IMPLANTES, MAS 
TAMBÉM NOS 
TRATAMENTOS 
CURATIVOS OU 
NECESSÁRIOS, 
COMO NO 
CASO DA CÁRIE 
DENTÁRIA E 
DA DOENÇA 
PERIODONTAL

“

“
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AFONSO PINHÃO FERREIRA
Presidente da Assembleia Municipal 

Concelho: Póvoa de varzim

Partido Social Democrata 

   Há ocasiões na vida que 
implicam uma reflexão sobre 
quais os objetivos que devem 
nortear a nossa vivência e, um 
desses momentos surgiu aquando 
do convite que os dirigentes da 
PSD/Póvoa de Varzim tiveram a 
gentileza de me formular para 
integrar a lista que se candidatava 
a gerir os destinos da Póvoa de 
Varzim. A primeira questão que 
me foi: porque não emprestares a 
tua experiência profissional, social 

e universitária à causa pública? 
Aceitei com esse propósito, prestar 
um serviço à comunidade para 
cumprir um dever de cidadania.
Não sou conformista. Não pertenço 
ao grupo dos que escolhem 
o silêncio ou ação centrada 
apenas no politicamente correto, 
ou ainda, a crítica sistemática. 
Depois refleti sobre o que será 
necessário para desempenhar, 
com competência e zelo, o cargo 
de Presidente da Assembleia 
Municipal. Concluí que me sentia 
preparado, não necessitando mais 
do que continuar a ser eu próprio, 
isto é, respeitador, cumpridor e 
concertador. Respeitador, porque 
sempre defendi a liberdade 
de expressão na base da 
consideração, não só pela opinião 
convergente, mas também pela 
divergente. Cumpridor, porque 
nunca compreendi uma sociedade 
sem regras que estabeleçam 
uma vivência dentro da dignidade 
humana. Concertador, porque é 
na procura de consensos que se 
constroem estratégias de interesse 
coletivo. 
Por fim, contribuiu também para 
a minha decisão a verificação 

da obra feita nos últimos vinte 
anos, que me merecia enquanto 
membro da sociedade poveira, 
a minha gratidão. Ora, para 
este desempenho contribuíram 
de forma indiscutível muitos 
dos elementos do movimento 
“Todos somos poveiros”, onde se 
concretizaria a minha candidatura.
De mim poderiam esperar colocar 
sempre as pessoas e a Póvoa em 
primeiro lugar, aplicar rigor no 
controlo da atividade da Câmara e 
uma atitude de estratégia política 
no âmbito de uma concertação 
capaz de assegurar a necessária 
governabilidade.
Por tudo isso, tinha a firme 
convicção que se votassem nos 
elementos da nossa lista fariam 
uma magnífica escolha.
Mantenho todas as minhas 
atividades sem qualquer redução 
ao horário de trabalho. Em boa 
verdade, continuo a atividade 
universitária e o desempenho 
clínico enquanto Diretor e 
Ortodontista na Clínica. 
São atividades perfeitamente 
conciliáveis e compatíveis.
Aliás, devo dizê-lo, penso que o 
médico dentista, como qualquer 
outro profissional, deve, para 
além da profissão, exercer outra 
atividade, sobretudo se cooperar 
para a sua felicidade e formação 
integral enquanto ser humano. 
Entendo que o exercício de cargos 
políticos deveria caber a homens 
bem formados. Importa que nas 
ideias e nas ações, nunca se perca 
o sentido da ética do cuidado e da 
preocupação com o outro, pessoa 
ou sociedade. Essa inquietação, 
encontra cada vez mais sentido, 
dado os efeitos perversos da 
globalização que na lógica do 
mercado favorece os interesses 

Nas últimas eleições autárquicas, que se realizaram em 
Setembro do ano passado, vários foram os médicos dentistas 

que integraram as listas, partidárias e independentes, 
candidatas a muitos dos concelhos e freguesias do país. 

Decorrido o ato eleitoral, falamos com alguns dos candidatos 
eleitos sobre esta faceta de cidadãos empenhados nas 
causas públicas locais, nomeadamente o que motivou 

esta participação nas eleições, se mantêm a sua atividade 
profissional de médicos dentistas, se são atividades 

compatíveis e de que forma a sua formação e profissão 
contribui para o exercício dos seus cargos. Sobretudo, se a sua 

ação política irá contribuir para melhorar de forma concreta 
as políticas de saúde nos seus concelhos e freguesias.

AUTÁRQUICAS 2013 

MÉDICOS DENTISTAS ELEITOS
na
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da ideologia neoliberal, onde o 
primeiro afetado é o Estado Social. 
Com efeito, o direito à saúde custa 
cada vez mais dinheiro, passando 
a ser um privilégio de alguns.
Assim, quem por bem ocupe cargos 
políticos, deve pugnar por ideais 
que salvaguardem os princípios e 
valores da sociedade e de cada um 
dos seus membros, sendo um dos 
exemplos, a defesa e melhoria da 
saúde oral e dos seus promotores. 
É o que farei.

A saúde é uma área mais 
relacionada com o poder central 
do que com o poder autárquico. 
Há, no entanto, projetos locais 
de prevenção e educação para a 
saúde que poderão ser apoiados. 
É também útil para a medicina 
dentária portuguesa que cidadãos 
com especial interesse nessa 
área, como os médicos dentistas, 
participem ativamente na política.
Terão certamente um conhecimento 
mais profundo sobre a situação 
da saúde oral dos portugueses e 
poderão influenciar positivamente 
as políticas de saúde pública oral. 
É também útil recordar que o atual 
governo tem em curso um ataque 
ao Serviço Nacional de Saúde. E o 
que é necessário é melhorar o SNS, 
acrescentando-lhe obviamente os 
cuidados de medicina dentária, 
e não reduzir os serviços e a 
qualidade do SNS como tem vindo 
a ser feito pelas políticas de direita 
dos últimos anos.

ANDRÉ MOZ CALDAS
Presidente da Junta de Freguesia 
de Alvalade

Concelho: Lisboa

Juntos Fazemos Lisboa 
- Partido Socialista

 
   Foram três os aspetos 
decisivos que motivaram a minha 
candidatura. Em primeiro lugar, 
a confiança em mim depositada 
por António Costa e pelo Partido 
Socialista, que me desafiaram a 
assumir esta responsabilidade. 
Em segundo lugar, a dimensão 
da reorganização administrativa 
da cidade de Lisboa a qual, ao 
contrário da do resto do país, foi 
largamente debatida e procede a 
uma verdadeira qualificação do 
poder local democrático, dotando-o 
de meios e competências para 
reforçar a atividade descentralizada 
das freguesias, permitindo mais 
trabalho e em maior proximidade. A 
terceira foi a vontade de me colocar 
ao serviço da população do bairro 
onde vivo e participar nas decisões 
fundamentais que dizem respeito 
à criação da nova freguesia 
de Alvalade. Não podemos 
deixar sempre para os outros a 
responsabilidade de governarem 
os nossos destinos, sob pena de 
sermos inferiormente servidos.
Mantenho a minha atividade 
profissional, embora menos tempo. 
Era para mim fundamental manter 

ALEXANDRE LEITE
Membro da Assembleia Municipal

Concelho: Fafe
CDU - Coligação Democrática
Unitária

         O que me motivou foi a 
consciência que é da participação 
política que poderão sair 
soluções positivas para a 
situação degradante em que 
nos encontramos. Surgiu um 
convite da CDU e conhecendo eu 
bem e acreditando no projeto de 
mudança política proposto por 
essa coligação, aceitei com todo 
o gosto participar ativamente na 
campanha eleitoral e fazer parte 
das listas de candidatos.
A participação na Assembleia 
Municipal, não sendo um cargo 
a tempo inteiro, é perfeitamente 
conciliável e compatível com a 
minha atividade profissional. ...

NAS ÚLTIMAS 
ELEIÇÕES 
AUTÁRQUICAS, 
QUE SE REALIZARAM 
EM SETEMBRO 
DO ANO PASSADO, 
VÁRIOS FORAM OS 
MÉDICOS DENTISTAS 
QUE INTEGRARAM 
AS LISTAS, 
PARTIDÁRIAS E 
INDEPENDENTES, 
CANDIDATAS 
A MUITOS DOS 
CONCELHOS 
E FREGUESIAS 
DO PAÍS.
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a minha profissão. Ser autarca é 
uma missão de serviço público, 
mas não é uma profissão. Quando 
esta tarefa terminar, regressarei 
à minha atividade profissional, 
a qual vou disciplinadamente 
compatibilizando com a atividade 
política.
Os médicos dentistas têm um 
conhecimento e uma sensibilidade 
mais profunda, não apenas para 
as questões da saúde oral, mas 
também para as questões da 
saúde pública, mas também 
para as questões da medicina 
preventiva e comunitária em geral 
e para a educação para a saúde e 
a promoção de comportamentos 
e estilos de vida saudáveis. No 
exercício de poderes públicos 
de nível autárquico estão 
melhor apetrechados para o 
desenvolvimento de programas 
de promoção da saúde oral de 
qualidade. Por outro lado, penso 
que alguma visibilidade que é 
fornecida pelo exercício de funções 
públicas confere também alguma 
visibilidade à própria profissão que, 
assim, passa a ocupar parte do 
palco da vida pública portuguesa 
que tradicionalmente era ocupado 
apenas por advogados, economistas, 
engenheiros e poucos médicos.

se situe nos 6,7% longe dos 17% 
nacionais, medidas que no seu 
conjunto promovem o bem-estar e 
a qualidade de vida da população 
do concelho e que de forma direta 
ou indireta também possibilitam a 
melhoria da saúde oral. 

...

ELSA BATISTA
Deputada da Assembleia 
Municipal 1ª Secretária da Mesa 
da Assembleia

Concelho: Mortágua

Partido Socialista
 
   O que motivou a minha 
candidatura foi acreditar num 
projeto de desenvolvimento político 
em que as pessoas são prioridade 
e confiar nas pessoas que o 
lideravam.
Após a eleição mantenho a minha 
atividade profissional como até 
aqui, as duas atividades são 
perfeitamente conciliáveis, uma 
vez que a assembleia reúne quatro 
a cinco vezes por ano. 
No exercício das minhas funções 
autárquicas procuro estar atenta a 
todas as medidas que pretendem 
promover o bem-estar das famílias, 
não só a nível da saúde oral, 
pois aqui colaboro duma forma 
que pretendo manter discreta, 
consultando graciosamente todos 
os casos referenciados pela rede 
social concelhia como sendo de 
comprovada carência económica, 
mas sobretudo apoiando e 
incentivando medidas que tornam 
Mortágua um concelho que apoia 
e valoriza as suas famílias, com 
taxas de IMI e derrama reduzidas, 
gratuitidade de refeições no ensino 
pré-escolar e no 1º ciclo, promoção 
empresarial que permite que a 
taxa de desemprego do concelho 

GIL FERNANDES ALVES
Vogal da Junta
de Freguesia do Monte 

Concelho: Funchal 

Partido Social Democrata

    Aceitei o convite que me foi 
dirigido pela candidata do PSD à 
Junta da freguesia onde resido, pelo 
projeto que me foi apresentado, 
corporizado pelo slogan “Vamos 
dar mais vida ao Monte”. A equipa 
que constituiu e congregou em prol 
deste objetivo, deu-me garantias de 
podermos fazer um trabalho sério 
e honesto, visando as melhores 
condições de vida para os que 
nela residem, bem como para os 
que diariamente nos visitam, pois 
esta é a freguesia mais turística do 
concelho do Funchal.
Após a eleição mantenho a 
minha atividade profissional. Com 
alguma dificuldade, têm sido 
conciliáveis e compatíveis, dentro 
dos pressupostos que me foram 
apresentados e as limitações 
temporais que, desde que fui 
convidado, evoquei.



  MARÇO 2014 I omd I  35

onde se respirava melhor, os ares 
da liberdade. Espezinhado por um 
poder laranja, quase totalitário, era 
aqui que os opositores sentiam na 
pele o que significava ser diferente; 
naturalmente na hora da chamada 
disse presente.
Após década e meia de oposição 
e não sendo possível, para mim, 
a nível local, aceitar desafios 
de maior responsabilidade, a 
candidatura em 2013 surgiu, 
assim, de um modo natural.
A Assembleia Municipal reúne 
cinco vezes por ano em sessões 
ordinárias. A presidência trouxe 
mais trabalho, responsabilidade 
e notoriedade, mas é conciliável e 
compatível com a minha profissão 
de médico dentista, a qual exerço 
em tempo total.
O exercício da minha função 
autárquica, uma vez que é 
um órgão deliberativo e não 
executivo, poderá funcionar como 
“magistratura de influência” para 
a medicina dentária portuguesa 
e a melhoria da saúde oral da 
população, no presente mandato. 
No futuro, espero fazer parte de 
um governo, de outra cor política e 
com outra atenção à prevenção em 
saúde oral.

Uma vez que uma das áreas que 
me foi atribuída, “coordenação 
de programas relacionados 
com a saúde e bem-estar da 
população”, está relacionada com 
a minha atividade profissional, 
creio que a experiencia adquirida 
nos anos de profissão e funções 
desempenhadas em várias áreas 
da saúde oral da Região Autónoma 
da Madeira, poderão constituir 
uma mais-valia para um importante 
contributo pela população da 
freguesia.
  

JOÃO BOSCO DA COSTA
DE CASTRO
Presidente da Assembleia 
Municipal

Concelho: Machico - Região 
Autónoma da Madeira
Independente, na lista
do Partido Socialista

    A minha participação política 
vem desde há 16 anos, data, 
onde obtive a maioria dos votos 
para a presidência da Assembleia 
Municipal. 
Aceitei fazer parte da lista, que se 
sujeitava a sufrágio, por querer 
contribuir para o desenvolvimento 
e melhoria das condições de vida 
das gentes do meu concelho e, 
por conseguinte, da minha região 
e do meu País. O meu concelho, 
era o único da oposição e portanto 

JOÃO FILIPE ROCHA
Presidente da Assembleia de 
Freguesia da Vila de Moreira 

Concelho: Maia

Movimento Independente 
por Moreira 

        O interesse pela política como 
ciência, área de argumentação, 
discussão de ideias em prol de um 
bem comum, surge bastante cedo, 
aos 18 anos como militante da JSD. 
Entretanto, pertenci à Associação 
de Estudantes da FMDUP, à 
Assembleia de Representantes e 
Senado da Universidade do Porto, 
ao Executivo da Junta de Freguesia 
de Moreira, fundei o núcleo da JSD 
de Moreira – Vila Nova da Telha; 
integrei a comissão política da JSD 
Maia; e fui convidado a integrar 
a lista concorrente à Concelhia 
do PSD Maia. Interrompi o meu 
percurso político para terminar a 
licenciatura em medicina dentária 
e iniciar o mestrado em bioética, 
área na qual sou especialista. Mas, 
quando a política corre nas veias, 
nunca nos conseguimos desligar 
dela. E devido a este fervor, à 
situação socioeconómica/política 
atual, e após uma análise séria e 
ponderada do panorama global 
local, decidi criar um movimento 
cívico independente – Movimento 
Independente por Moreira (MIM).
O que motivou a minha candidatura 

...

O QUE MOTIVOU ESTA 
PARTICIPAÇÃO NAS 
ELEIÇÕES, SE MANTÊM 
A SUA ATIVIDADE 
PROFISSIONAL DE 
MÉDICOS DENTISTAS, 
SE SÃO ATIVIDADES 
COMPATÍVEIS E 
DE QUE FORMA A 
SUA FORMAÇÃO E 
PROFISSÃO CONTRIBUI 
PARA O EXERCÍCIO DOS 
SEUS CARGOS?



36  I omd I MARÇO 2014

foi o bem comum a todos os 
moreirenses, sem interesses 
pessoais, sem ter que obedecer a 
uma hierarquia superior que muitas 
vezes nos impede de agir. Quis e 
quero continuar independente, 
próximo de todos os habitantes, 
ouvindo as suas queixas, 
desabafos, sugestões. Eu defendo 
uma política íntegra, transparente, 
séria, de proximidade. Feita por 
todos e para todos!
Sim, a minha vida pouco mudou 
desde a eleição. Como presidente 
da Assembleia de Freguesia não 
alterei a atividade profissional. 
Há perfeita compatibilidade entre 
ambas as funções. Mas tendo 
que optar por uma das atividades, 
não teria a menor dúvida nem 
constrangimento em optar pela 
atividade política. A paixão que 
nutro por esta, a forma como me 
entrego e o prazer que daí obtenho 
é muito superior à prática da 
medicina dentária.
Como presidente da Assembleia de 
Freguesia da Vila de Moreira nada 
posso fazer a este nível, uma vez 
que, sendo um órgão deliberativo, 
estou obrigado à imparcialidade, 
cabendo-me apenas as funções 
de orientar e regular a Assembleia 
de Freguesia. Nesta função pode 
apenas o meu exemplo de vida e 
forma de atuar servir para tornar 
mais nobre a nossa profissão e a 
nossa Ordem.
Mas não deixo de ser um deputado 
do MIM. E é nesta qualidade que 
posso contribuir para a melhoria 
da saúde oral da população e da 
Medicina dentária, apenas a nível 
local. Posso propor atividades 
que alertem para a importância 
da saúde oral, e a sua relevância 
no estado de saúde geral, e que 
incentivem à desmistificação 
da prática da medicina dentária 
dolorosa, e de “arranca dentes” 
como muitas vezes ouvimos.
A medicina dentária tem que se 

minha vida profissional. Tive que 
suspender a minha atividade, 
como médico dentista, no Serviço 
Regional de Saúde, por ocupar 
outros cargos políticos na Região 
Autónoma dos Açores mas, 
mantenho a minha atividade 
privada com a mesma dedicação 
e abnegação. São atividades 
conciliáveis e compatíveis, a 
ocupação dos minutos dos meus 
dias é que passou a ser muito mais 
intensa e muito mais preenchida.
O exercício da minha função 
autárquica para além de ajudar 
à resolução dos assuntos locais, 
permite sugerir orientações, propor 
resoluções, em suma, permite 
introduzir na agenda dos assuntos 
da cidade e das vinte e quatro 
freguesias de Ponta Delgada, 
preocupações na área da saúde 
oral, tanto na vertente comunitária, 
na promoção da saúde e na 
prevenção das doenças e ainda 
alertar e orientar os órgãos e as 
instituições competentes para a 
necessidade de uma medicina 
dentária curativa mais próxima dos 
cidadãos.

integrar definitivamente não na 
sociedade, mas na mentalidade da 
população em geral, começando 
pelos mais novos. Não tem que 
haver dor, sofrimento, ou medo. 
O médico dentista não pode ser 
usado como forma de castigo ou 
para amedrontar os nossos filhos. 
E o exemplo tem que partir de nós 
adultos! A visita ao médico dentista 
semestralmente dever ser tão 
natural como ir visitar um amigo!
É esta a imagem e exemplo que 
posso difundir e promover a nível 
local…para já!

RICARDO 
VIVEIROS CABRAL
Deputado Municipal 
à Assembleia Municipal 
de Ponta Delgada

Concelho: Ponta Delgada

Partido Socialista dos Açores
 
     O que me motivou para estas 
eleições foi exatamente o mesmo 
que me estimulou para as outras 
eleições que participei ao longo 
da minha vida política. Servir as 
pessoas, participar na reflexão 
para a resolução dos problemas 
existentes e contribuir para 
o crescimento e o progresso 
da minha comunidade são os 
principais objetivos das minhas 
funções políticas e profissionais.
É minha condição, para ser 
político no ativo, continuar com a 

...
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Representantes das ordens 
profissionais da área da saúde, 
incluindo a Ordem dos Médicos 
Dentistas, associações de 
doentes, hospitais públicos 
e privados, associações de 
prestadores de cuidados e meios 
auxiliares de diagnóstico privados, 
sindicatos, indústria farmacêutica, 
associações de farmácias, entre 
outras, estiveram presentes neste 
encontro, assim como vários 
dirigentes e deputados socialistas.
A reunião, de cerca de três horas, 
moderada pelo secretário nacional 
do partido para a área da Saúde, 
Álvaro Beleza, teve como finalidade 
auscultar os problemas que mais 
afetam hoje o país na área da 
saúde e refletir sobre o impacto 
da austeridade nos doentes e 
profissionais da área.
O bastonário da OMD, Orlando 
Monteiro da Silva, deu a conhecer 
a perspetiva da medicina 
dentária, realçando que “a crise 
social, económica e financeira é 
suscetível de colocar em causa a 
equidade e o pronto atendimento 
da população. A medicina dentária 
tem sido brutalmente afetada por 
esta crise, no setor privado, onde 
se situam a esmagadora maioria 
das clínicas e consultórios de 

medicina dentária”.
Quando se discute o setor, 
“na verdade, deve falar-se em 
sistemas de saúde e não apenas 
no Serviço Nacional de Saúde, pois 
o setor privado é fundamental. As 
recomendações da Organização 
Mundial da Saúde vão mesmo 
no sentido da integração e 
complementaridade do setor 
privado nos sistemas de saúde”, 
assinalou Orlando Monteiro da 
Silva.
No encontro, a OMD avançou, 
também, com propostas 
concretas para o setor da 
saúde. “A regulamentação do 
Conselho Nacional da Saúde, 
já previsto na Lei de Bases da 
Saúde, seria fundamental para 
abordar questões transversais 
como a planificação da formação 
e de recursos humanos. Na 
área da medicina dentária, 
como nas restantes áreas da 
saúde, a formação excessiva de 

profissionais leva ao desemprego, 
subemprego e emigração, afetando 
principalmente os mais jovens…”.
Para além disso, “urge a fusão 
de entidades reguladoras na 
área da saúde. Por exemplo, só 
na área da qualidade, para além 
do papel fulcral da OMD, existem 
pelo menos mais quatro entidades 
a desenvolver aproximações 
paralelas: a Direção-Geral da 
Saúde, o Instituto Nacional da 
Qualidade, a Entidade Reguladora 
da Saúde e a Administração Central 
do Sistema de Saúde”, explicou o 
bastonário.
“O desafio da OMD é o de um 
sistema de saúde orientado 
para a educação e prevenção e 
menos centrado no tratamento, 
aberto a conceitos inovadores de 
organização, mais transversais, 
com mais parecerias com o setor 
privado, nomeadamente na área 
da medicina dentária”, reforçou o 
bastonário.

PARTIDO SOCIALISTA  JUNTOU ENTIDADES DO SETOR

DEBATE SOBRE O ESTADO
DA SAÚDE EM PORTUGAL

O Partido Socialista 
organizou, no passado mês 

de janeiro, na sua sede 
nacional, um encontro 

para debater o estado da 
saúde em Portugal, em que 

participaram mais de 30 
entidades do setor.

NO ENCONTRO, 
A OMD AVANÇOU, 
TAMBÉM, COM 
PROPOSTAS 
CONCRETAS 
PARA O SETOR 
DA SAÚDE. 
“A REGULAMEN- 
TAÇÃO 
DO CONSELHO 
NACIONAL 
DA SAÚDE SERIA 
FUNDAMENTAL 
PARA ABORDAR 
QUESTÕES 
TRANSVERSAIS 
COMO A 
PLANIFICAÇÃO 
DA FORMAÇÃO 
E DE RECURSOS 
HUMANOS

“

“
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Esta autonomia tem um 
significado inequívoco. Os 
estados-membros da União estão 
obrigados a garantir que os atos 
típicos da valência em saúde oral 
são praticados pelos detentores 
do título profissional de médico 
dentista. Para lá de qualquer 
dúvida de interpretação seja legal, 
organizacional ou funcional.
Portugal é o único e derradeiro 
estado-membro que ainda permite 
a formação e a integração de 
estomatologistas nos novos 
mapas de planeamento de 
saúde, contrariando a previsão da 

diretiva relativa às qualificações 
profissionais e ao mapa de estudos 
de cada profissão.
É notório, o histórico da sucessão 
de normas comunitárias que 
visam aprofundar o desígnio 
da mobilidade europeia, 
com a preocupação de não 
criar confusão nas entidades 
estrangeiras, no momento da 
aceitação de migrantes em 
geral e, designadamente, de 
profissionais portugueses nos 
restantes estados-membros. O 
que somente se alcança através 
do correto alinhamento concetual 
e organizacional das profissões 
(anterior Diretiva nº 78/687/CEE 
alterada pela Diretiva nº 2005/36/
CE, atualmente modernizada pela 
Diretiva nº 2013/55/UE de 20 de 
novembro).
A confusão nas autoridades 
competentes congéneres e nos 
consumidores no espaço da união 

é facilitada pela permanência da 
figura do estomatologista, como 
especialidade da profissão médica 
a par da profissão autónoma da 
medicina dentária, acrescendo 
ainda na profissão médica a 
especialidade de cirurgia maxilo-
facial.  
É notório que o estomatologista 
pratica o mesmo conteúdo 
funcional do médico dentista, sem 
deter os cinco anos de formação 
a tempo inteiro previstos para a 
medicina dentária, nem obedecer 
às exigências formativas exigidas 
pela Europa para a prossecução 
das competências específicas do 
setor.
Reportando-se ao estu do, à 
prevenção, ao diagnóstico e ao 
tratamento das anomalias e 
doenças dos dentes, boca, ma-
xilares e estruturas anexas, 
competências que apenas os 
médicos dentistas detêm de modo 
focalizado, tal como corroborado 
pela análise dos curricula 
académicos. 
Por esta razão, a União Europeia 
há muito se questiona para quando 
a capacidade portuguesa de 
implementar um sistema coerente, 
que preserve e aperfeiçoe a 
qualidade dos cuidados de saúde 
oral e que, dessa forma, possa 
ser reflexo, diante da comunidade, 
da capacidade e da prioridade 
nacional de otimizar recursos 
na ótica das necessidades dos 
doentes. 
Isto, porque, a especialidade médica 
de estomatologia não acrescenta 
uma diferenciação de atos 
relevante quando comparada com 
a profissão da medicina dentária, 

Não é compreensível, que à luz da reforma da 
Administração Pública e da consolidação do 
sistema de profissões, se assista à criação de 
vagas públicas no campo da estomatologia, 

quando no plano nacional e comunitário 
expressamente se autonomiza a profissão 

médico-dentária da profissão médica.  

OMD REAGE JUNTO DA ACSS E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE  

CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS
NA ÁREA DE ESTOMATOLOGIA



  MARÇO 2014 I omd I  39

que é autónoma e inteiramente 
dedicada àquela aquisição efetiva 
de competências, sob o título 
de médico dentista. Portanto, 
para um mesmo perfil de atos de 
saúde não se faz corresponder 
na estomatologia uma formação 
plenamente orientada para tal, 
quando comparada com formação 
da medicina dentária. 
Constitui evidência europeia, que 
apenas dois dos anos da formação 
da especialidade de estomatologia 
se dedicam ao rol de matérias 
exigidas para a profissão médico-
dentária.
A European Union Of Medical 
Specialists (UEMS), em especial 
a “Section of Oro-Maxillo-Facial 
Surgery and Stomatology” 
endereçou, formalmente, aos 
representantes portugueses, este 
mesmo entendimento, diante 
da perplexidade que advém da 
manutenção deste estado do 
cenário nacional (Brux. 12/05/08).  
Advertiu que deve ser criada uma 
autonomia clara - a única provida 
de sentido - entre a cirurgia maxilo-
facial e a medicina dentária, sendo 
pois evidente a natureza residual 
da estomatologia, cujo tratamento 
deve ser observado à luz da 
figura dos direitos adquiridos num 
passado em que não coexistia 
ainda com a medicina dentária, 
profissão autónoma e regulada na 
comunidade, depois transposta 
para a Lei portuguesa.  
Em consequência das sucessivas 
diretivas sobre qualificações e 
mobilidade, terminaram na Europa 
a quase totalidade dos centros de 
formação de estomatologistas. 
A Europa não está preparada ou 
intencionada para a criação de 
novos estomatologistas para além 
dos já existentes e o mesmo se 
reflete no estudo sobre o panorama 
português, levado a cabo pela 
Administração Central do Sistema 
de Saúde (ACSS) em Setembro de 
2011. 

Na resposta às exigências de 
adaptação a novas regras e para o 
reforço da qualidade da formação, 
o país deve analisar de forma 
cuidada a coerência dos programas 
de formação de cada profissão, 
para uma correta definição de 
critérios no seu planeamento 
de investimentos e de recursos 
humanos.   
Na identificação de necessidades 
de médicos especialistas, nota-se 
que não são feitos comentários 
ao número desejável de médicos 
no campo da estomatologia, 
permanecendo omissa a carteira 
de cuidados apresentada para 
cada hospital relativamente à 
estomatologia.
Por todas as razões sumariamente 
expostas não se compreende 
a criação de novas vagas de 
estomatologia. 
As opções neste campo devem 
merecer o contributo de uma reflexão 
mais profunda com aperfeiçoamento 
contínuo do planeamento. Decorre 
inclusivamente do estudo, que a 
“estrutura etária dos médicos 
do SNS no Continente revela 
uma profissão muito envelhecida 
(44% dos profissionais têm idade 
superior a 50 anos em 2007, 
enquanto essa percentagem era 
de 28% em 2002) “. 
“Assim, resulta evidente que o 
envelhecimento incide muito 
fortemente sobre o sector dos 

cuidados primários, em que, 
em 2007, 71% dos clínicos em 
exercício tinham mais de 50 anos 
e apenas 9% tinham menos de 35 
anos. A capacidade de substituição 
geracional no sector dos cuidados 
de saúde primários encontra-se, 
consequentemente, fortemente 
condicionada “. 
Em consequência, as reais 
necessidades de saúde da 
população, as carências na 
eficiência e o combate ao 
desperdício de meios, impõem 
a pergunta sobre o sentido da 
criação de vagas para um perfil 
obsoleto, ficando a derradeira 
questão de poder estar-se em 
presença de meros reingressos, 
o que, em todo o caso, merece 
uma justificação, mais não seja, 
social, na linha do compromisso de 
integrar os médicos dentistas no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Mapa de vagas - IM - 2013 FE - Estomatologia

Internatos médicos
Lista do nº de candidatos colocados 

em estomatologia
(informação retirada do site da ACSS)

IM 2011-A-FE   6 
IM 2010-B   1 
IM 2009-B   0 
IM 2008-A-FE   3 
IM 2007-A   8 

Nota: os dados referentes a 2012 
não estavam à data disponíveis no site.
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A harmonização e a integração 
realizadas por esta nova 
regulamentação revogam, e 
de certo modo redefinem, um 
conjunto de programas e medidas 
conhecidas anteriormente por 
“Programa Estágios Profissionais” 
e por “Passaportes Emprego“, 
integrados no Plano conhecido por 
“Impulso Jovem”.
O avanço destas iniciativas centra-
se no facto de ter sido celebrado 
um protocolo entre o Conselho 
Nacional das Ordens Profissionais 
– CNOP, e o Ministério da Economia 
e do Emprego, o qual veio a permitir 
abranger jovens enquadrados nas 
designadas profissões qualificadas, 
como é o caso da medicina dentária 
e dos médicos dentistas. 
O programa centra-se na 
possibilidade de integração 
profissional através da realização 
de um estágio de doze meses em 
clínicas de medicina dentária, sejam 
estas empregadoras singulares 
ou coletivas, com direito a uma 
bolsa mensal, comparticipação de 
despesas de alimentação e seguro 
de acidentes.
Os candidatos devem ter idades 
compreendidas entre os 18 e os 
30 anos e por agora, de acordo 
com a regulamentação, a medida 
é apenas aplicável aos estágios 
desenvolvidos em território nacional 
continental.
Mas não apenas de estágios trata 
a medida passaporte emprego. 
Existem ainda outras medidas 

de incentivo, quer na ótica do 
desempregado, quer na ótica do 
empregador. 
O apoio à contratação via reembolso 
da Taxa Social Única (TSU), é outro 
exemplo de incentivo que consiste 
em apoiar financeiramente as 
entidades empregadoras, através 
do reembolso de uma percentagem 
da paga pelo empregador.
Aplica-se a entidades que celebrem 
contratos de trabalho:

•	 sem termo ou a termo certo; 
•	 a tempo completo ou a 

tempo parcial; 
•	 com desempregados 

inscritos nos centros de 
emprego ou centros de 
emprego e formação 
profissional.

Os limites máximos de idade 
dos candidatos variam conforme 
diversos requisitos, a partir dos 18 
anos.
Para mais informação deve ser 
consultada a portaria n.º 204-
A/2013, de 18 de junho.
No site do IEFP podem ainda ser 
encontradas outras medidas, 
como aquela que é designada por 
“Estímulo 2013” e que consiste 
no apoio a uma percentagem do 
salário pago a jovens qualificados.  
Os ditos programas ou medidas 
são desenvolvidos pelo IEFP, daí 
que recomenda-se a todos os 
interessados a consulta assídua 
da informação constante do site 
http://www.iefp.pt.

INCENTIVOS À EMPREGABILIDADE 

ESTÁGIOS EMPREGO: 
O NOVO IMPULSO JOVEM

Através da aprovação da Portaria n.º 204-B/2013, 
de 18 de junho, encontra-se em execução a nova medida 
designada por Estágios Emprego.
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No quadro do novo regime 
legal de criação, organização e 
funcionamento das associações 
públicas profissionais aprovado 
pela Lei 2/2013, de 10 de janeiro, 
em vigor desde o início de 2013 e 
que obrigou a OMD à alteração do 
seu Estatuto, os atuais membros 
do CDD procederam de uma 
forma célere à revisão do Código 
Deontológico e de Disciplina da 
OMD, cujo texto, apresentado 
ao Conselho Diretivo, mereceu 
a concordância e foi integrado 
no projeto final de alteração dos 
Estatutos da OMD apresentada ao 
Governo.
Em janeiro de 2013, foi dirigido um 
comunicado à classe no qual se 
manifestou o desagrado do CDD 
relativamente à campanha “Mês 
da Saúde Oral”, promovida pela 
Colgate, uma vez que a mesma 
estava alicerçada na realização 
gratuita de rastreios em saúde oral 
a serem efetuadas pelos médicos 
dentistas aderentes com o intuito 
de promover artigos Colgate. 
Considerou o CDD que estavam em 
causa os legítimos interesses dos 
destinatários dos serviços devido 
ao uso abusivo do termo “rastreio”, 
assim como dos direitos e deveres 

dos médicos dentistas.
Em moldes semelhantes, num 
comunicado emitido à classe, o 
CDD manifestou também a sua 
discordância relativamente à 
campanha da Glaxosmithklyne 
destinada à promoção dos 
produtos da marca “Sensodyne”. 
A posição do CDD foi levada em 
consideração por aquela entidade, 
a qual procedeu ao cancelamento 
da referida iniciativa. 
Foram criadas as condições para 
um atendimento presencial do 
CDD aos colegas interessados na 
discussão e esclarecimento de 
assuntos de caráter profissional, 
relacionados com o foro ético e 
deontológico. A primeira iniciativa 
teve lugar a 16 de março de 2013 
em Lisboa, não tendo porém 
a repercussão desejada, uma 
vez que nenhum colega esteve 
presente.
Foram realizadas pelo CDD duas 
sessões de formação sobre Ética 
e Deontologia em Coimbra e em 
Setúbal, no âmbito da Formação 
Contínua da OMD, as quais 
contaram com uma forte afluência 
e participação. Estas iniciativas 
mereceram um forte elogio 
da classe, o que se refletiu na 

avaliação realizada pelos colegas 
no inquérito apresentado pelo 
Centro de Formação Contínua: 
80% dos colegas em Coimbra e 
90% em Setúbal consideraram a 
sessão “boa” a “muito boa”.
Nas sessões de “Introdução à 
Prática Clínica para os Jovens 
Médicos Dentistas” levada a cabo 
no Porto e em Lisboa, nas quais 
estive presente na qualidade 
de presidente do CDD, foram 
apresentados temas deontológicos 
de extrema importância para quem 
inicia a atividade profissional. 

RESUMO DA ATIVIDADE
DO CONSELHO DEONTOLÓGICO
E DE DISCIPLINA DURANTE
O ANO DE 2013

Completado o primeiro ano de mandato do Conselho 
Deontológico e de Disciplina (CDD) para o triénio 2013-
2015, torna-se importante, num primeiro balanço, dar a 

conhecer aos colegas as linhas mais relevantes da atividade 
entretanto desenvolvida. Assim, aproveitaria o momento para 

destacar os seguintes pontos:

Luís Filipe Correia
Presidente
do Conselho
Deontológico 
e de Disciplina

...
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Também destes jovens recebemos 
com agrado avaliação muito 
positiva.
Ainda na área da formação, a 
Sessão organizada pelo CDD 
no âmbito do XXII Congresso da 
OMD subordinada aos temas 
“Consentimento Informado” que 
contou com a presença do jurista 
Dr. André Dias Pereira e “Exercício 
Profissional – discussão de casos 
práticos” apresentado pelos 
membros do CDD, Prof. Paulo 
Miller e Prof. José Frias Bulhosa, 
atingiu a maior assistência até 
agora registada em eventos 
semelhantes.
Procedeu-se à criação do 
separador “Deontologia” no portal 
eletrónico da OMD dedicado a 
todos os assuntos do foro ético 
deontológico, facilitando aos 
colegas a consulta da informação 
relevante nesta matéria.  
No sentido de facilitar o diálogo 
e esclarecimento dos colegas, 
foi também implementado no 
portal da OMD um conjunto de 
perguntas frequentes (FAQ) sobre 
deontologia, bem como o respetivo 
formulário eletrónico de dúvidas, 
que os colegas podem e devem 
usar para verem esclarecidas as 
suas questões.
Procedeu-se à publicação regular 
na Newsletter e no portal da OMD, 
dos resumos das reuniões do 
CDD, bem como de diversos temas 
do foro éticos e deontológicos 
pertinentes.
Em 2013, no âmbito disciplinar, 
o CDD procedeu à análise de 
quase 220 participações, tendo 
instaurado cerca de 100 processos 
disciplinares e 16 procedimentos 
cautelares. Mais de uma centena 
de participações foram arquivadas 
liminarmente. De referir que ao 
longo do ano foram proferidos 
mais de 50 despachos de 
arquivamento, tendo chegado à 
fase de julgamento 10 processos, 

dos quais resultou a aplicação 
de várias sanções disciplinares, 
entre as quais, três advertências 
e duas censuras. De sublinhar 
que o acervo de participações 
disciplinares em fase de 
apreciação pelo CDD reportam-se 
a final de 2013. 
Em janeiro de 2013, foi aprovado 
o texto final da deliberação sobre 
o uso de dique de borracha 
nos tratamentos endodônticos, 
já preparada pela anterior 
composição do CDD. 
Em outubro de 2013, foi aprovada 
e publicada uma deliberação 
sobre a realização de rastreios 
de saúde oral de forma a evitar a 
utilização incorreta deste termo em 
iniciativas puramente comerciais 
de angariação de doentes, com 
realização de consultas gratuitas 
levadas a cabo por clínicas 
dentárias. 
O CDD considerou importante 
a divulgação das sanções 
disciplinares aplicadas, no site, na 
revista e na eNews da OMD.
Elaboração de uma recomendação 
específica sobre o tema “Atestados 
médicos, prescrição de fármacos e 
meios auxiliares de diagnóstico”.
Elaboração de uma recomendação 
relacionada com o prazo mínimo 
de conservação do arquivo clínico 
pelos médicos dentistas. 
O CDD participou ativamente no 
processo de criação da Comissão 
Pericial da OMD, cujo projeto esteve 
recentemente em fase de audição 
pública, tendo apresentado ao 
Conselho Diretivo uma proposta 
de regulamentação. De ressalvar 
a importância da criação desta 
comissão na agilização da ação 
disciplinar e na colaboração da 
OMD com entidades judiciais e 
extra judiciais na realização de 
perícias.
Foram emitidas cerca de três 
dezenas de autorizações de 
levantamento do sigilo profissional 
a médicos dentistas.

O CDD reuniu-se onze vezes ao 
longo do ano de 2013.
Como presidente do CDD estive, 
também, presente nas duas 
reuniões do CED – Council of 
European Dentists, que tiveram 
lugar em maio e em novembro do 
ano transato.
De assinalar, também, o reforço 
da assessoria jurídica ao CDD com 
mais um elemento, o Dr. André 
Moz Caldas. 
Tenho consciência que muita coisa 
já foi feita, mas também sei que 
muita coisa há ainda por fazer. O 
ano de 2014 é encarado por nós, 
CDD, com muita expectativa tanto 
no capítulo disciplinar, como no 
pedagógico. Estamos a trabalhar 
com empenho e dedicação de 
forma a podermos executar um 
trabalho que seja reconhecido 
pelos colegas e ajude a melhorar a 
qualidade da saúde oral no nosso 
país. 

...

TENHO 
CONSCIÊNCIA 
QUE MUITA 
COISA JÁ FOI 
FEITA, MAS 
TAMBÉM SEI QUE 
MUITA COISA 
HÁ AINDA POR 
FAZER. 
O ANO DE 2014 
É ENCARADO 
POR NÓS, CDD, 
COM MUITA 
EXPECTATIVA 
TANTO NO 
CAPÍTULO 
DISCIPLINAR, 
COMO NO 
PEDAGÓGICO

“
“
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A Carta Europeia das Profissões Liberais foi recentemente 
elaborada pelo Council of European Dentists (CED) e é 

apoiada por diversas organizações europeias representativas 
dos profissionais em toda a Europa. Visa estabelecer 

recomendações para que as instituições europeias considerem 
as possíveis implicações para os profissionais liberais da 

criação ou alteração de legislação e políticas, e permitir a 
disponibilização de serviços de alta qualidade para todos os 

cidadãos da Europa. 

COUNCIL OF EUROPEAN DENTISTS ELABORA

CARTA EUROPEIA
DAS PROFISSÕES LIBERAIS

A Carta propõe ainda uma defini-
ção do termo “profissões liberais”, 
com base na jurisprudência exis-
tente do Tribunal Europeu de Jus-
tiça e descreve as características 
distintas das profissões liberais.
As profissões liberais são um fa-
tor socioeconómico fundamental 
em todos os Estados-Membros da 
União Europeia.
A Europa está a transformar-se 
numa sociedade de serviços base-
ados no conhecimento na qual as ...
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profissões liberais estão a tornar-se 
cada vez mais importantes, para 
o Estado e para os cidadãos, de-
vido à crescente complexidade da 
sociedade. A Comissão Europeia 
reconheceu que os serviços são 
um dos principais motores da eco-
nomia da UE: representam mais de 
dois terços do PIB e do emprego da 
UE e têm sido a fonte de toda a cria-
ção líquida de emprego nos últimos 
anos. Aproximadamente um terço 
deste valor pode ser atribuído às 
profissões liberais.
Apesar da sua crescente importân-
cia e de disponibilizarem frequen-
temente serviços públicos em áre-
as essenciais de interesse geral, 
a relevância social das profissões 
liberais ainda não é suficiente-
mente reconhecida a nível da UE. 
Frequentemente, a situação espe-
cífica das profissões liberais não 
é devidamente considerada pelas 
autoridades europeias aquando do 
desenvolvimento de legislação e 
de políticas europeias.
As consequências da crise econó-
mica e financeira colocaram recen-
temente as profissões liberais e a 
sua autorregulação profissional no 
foco das autoridades da União Eu-
ropeia. Esta atenção pode resultar 
em iniciativas que possam com-
prometer os valores e a tradição de 
autorregulação das profissões libe-
rais em muitos Estados-Membros 
da UE. A Comissão Europeia de-
sempenha neste sentido um papel 
fulcral, pressionando fortemente 
para um maior crescimento eco-
nómico, no interesse da abertura 
dos mercados de serviços. A libe-
ralização e a desregulamentação 
das profissões liberais parecem 
ser a solução para gerar mais cres-
cimento económico.
Cabe às profissões liberais de-
monstrar que um ganho a curto 
prazo no crescimento económico 
pode conduzir a consequências 
desastrosas para a sociedade a 
longo prazo.

CONTEXTO HISTÓRICO
As Instituições Europeias têm en-
fatizado de diversas formas a im-
portância das profissões liberais, 
também para a sociedade Euro-
peia, ao longo da última década. 
Os seguintes documentos referem 
direta ou indiretamente as profis-
sões liberais:

• Comunicação da Comissão sobre 
o “Relatório sobre a Concorrência 
nos Serviços das Profissões Libe-
rais” (COM(2004)0083),
• Comunicação da Comissão sobre 
“Serviços das Profissões Liberais – 
Possibilidades de Novas Reformas 
- Seguimento do Relatório sobre a 
Concorrência nos Serviços das Pro-
fissões Liberais” (COM(2005)0405),
• Comunicação da Comis-
são sobre o semestre Europeu 
(COM(2011)0400), 
• Comunicação da Comissão sobre 
Ação para a Estabilidade, o Cresci-
mento e o Emprego no Mercado In-
terno (COM (2012)0299), 
• Comunicação da Comissão sobre 
recomendações específicas aos pa-
íses (COM (2012)0305),
• Resolução do Parlamento Euro-
peu de 5 de Abril de 2001 sobre a 
fixação de tabelas de honorários e 
de tarifas obrigatórias para determi-
nadas profissões liberais, em parti-
cular os advogados, e o papel e a 
posição particulares das profissões 
liberais na sociedade moderna,
• Resolução do Parlamento Euro-
peu de 16 de Dezembro de 2003 
sobre as regulamentações de mer-
cado e as regras de concorrência 
para as profissões liberais,
• Resolução do Parlamento Euro-
peu de 23 de Março de 2006 sobre 
as profissões jurídicas e o interesse 
geral no funcionamento da ordem 
jurídica
• Resolução do Parlamento Euro-
peu de 12 de Outubro 2006 sobre 
o seguimento do relatório sobre a 
concorrência no sector das profis-
sões liberais,

• Diretiva do Conselho 77/249/
EEC de 22 de Março de 1977 ten-
dente a facilitar o exercício efetivo 
da livre prestação de serviços pelos 
advogados,
• Diretiva 98/5/CE do Parlamen-
to Europeu e do Conselho de 16 
de Fevereiro de 1998 tendente a 
facilitar o exercício permanente da 
profissão de advogado num Estado-
-membro diferente daquele em que 
foi adquirida a qualificação profis-
sional,
• Diretiva 2002/8/CE do Conselho 
de 27 de Janeiro de 2003 relativa 
à melhoria do acesso à justiça nos 
litígios transfronteiriços, através 
do estabelecimento de regras mí-
nimas comuns relativas ao apoio 
judiciário no âmbito desses litígios,
• Diretiva 2005/36/CE do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 
7 de Setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais - Considerando 43,
• Jurisprudência do Tribunal Euro-
peu de Justiça sobre o direito da 
concorrência e livre prestação de 
serviços na Comunidade, nomeada-
mente em matéria de disposições 
nacionais respeitantes a honorá-
rios mínimos, especialmente o caso 
„C- 267/99, Adam./.Administration 
de l’enregistrement et des domai-
nes de Luxembourg“,
• Relatório do Estudo do Instituto 
de Estudos Avançados (IHS), em 
nome da Comissão, “Impacto eco-
nómico da Regulamentação no 
domínio das Profissões liberais em 
Diversos Estados-Membros” de Ja-
neiro de 2003.

DEFINIÇÃO DE PROFISSÕES
LIBERAIS
Considerando que o termo “profis-
sões liberais” é entendido de forma 
diferente em diferentes Estados-
-Membros, é essencial uma defi-
nição comum do termo. Em 2001, 
o Tribunal Europeu de Justiça emi-
tiu um acórdão no processo “C-
267/99, Adam./.Administration de 

A EUROPA 
ESTÁ A 
TRANSFORMAR-
-SE NUMA 
SOCIEDADE 
DE SERVIÇOS 
BASEADOS NO 
CONHECIMENTO 
NA QUAL AS 
PROFISSÕES 
LIBERAIS ESTÃO 
A TORNAR-SE 
CADA VEZ MAIS 
IMPORTANTES, 
PARA O ESTADO 
E PARA OS 
CIDADÃOS, 
DEVIDO À 
CRESCENTE 
COMPLEXIDADE 
DA SOCIEDADE
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l’enregistrement et des Domaines 
de Luxembourg.”, no qual as pro-
fissões liberais são descritas como 
sendo: “de um acentuado caracter 
intelectual, que exigem uma quali-
ficação de alto nível e geralmente 
sujeitas a regulamentação profis-
sional clara e rigorosa. No exercício 
desta atividade, o elemento pesso-
al é de importância especial e en-
volve sempre uma grande medida 
de independência na realização 
das atividades profissionais. ‘.

PRINCÍPIOS
Os seguintes princípios represen-
tam valores partilhados por todas 
as profissões liberais.

• As profissões liberais aceitam a 
responsabilidade e servem o bem 
comum: As profissões liberais são 
responsáveis   por serviços públi-
cos importantes em áreas como 
a saúde, a justiça, a segurança, a 
linguagem e a arte. Ao disponibili-
zar serviços nestas áreas, as pro-
fissionais liberais desempenham 
um papel importante na sociedade 
e criam valor para a sociedade de 
um modo geral.
• As profissões liberais protegem 
a confiança: Para as profissões 
liberais a proteção da relação de 
confiança com os seus clientes/
doentes tem a maior prioridade. 
Incluindo a confidencialidade ab-
soluta através do sigilo profissional, 
agindo no interesse do cliente/do-
ente e evitando qualquer possível 
conflito de interesses.
• As profissões liberais disponibi-
lizam serviços de alta qualidade: 
As profissões liberais disponibili-
zam serviços de alto nível elevado 
e baseados no conhecimento. A 
qualidade é assegurada através de 
requisitos exigentes relativamente 
a formação, desenvolvimento pro-
fissional contínuo e um sistema de 
autorregulação por colegas.
• Os profissionais liberais são in-
dependentes: As profissões liberais 

são independentes na sua área de 
atuação, são independentes dos 
interesses de terceiros e exercem 
as suas profissões de forma autó-
noma. Os profissionais liberais são 
independentes na formulação dos 
seus juízos e na prestação do seu 
serviço individualizado e assumem 
uma completa responsabilidade 
profissional pelas suas ações. A 
responsabilidade profissional não 
é relevante apenas para a autor-
regulação, mas também para a 
responsabilização perante os clien-
tes/doentes. Este equilíbrio entre 
autonomia e responsabilidade é 
um reflexo de uma sociedade livre 
e democrática.
• As profissões liberais executam 
os seus serviços pessoalmente: 
As profissões liberais sempre pres-
taram serviços aos seus clientes/
pacientes pessoalmente. Apenas 
podem delegar uma pequena parte 
desses serviços, mas, mesmo as-
sim, assumindo total responsabili-
dade por esses serviços.
• As profissões liberais são par-
ceiros de confiança  : As profissões 
liberais têm uma ética profissional. 
Esta ética inclui padrões morais 
para a qualidade da prestação de 
serviços dos profissionais liberais. 
Na execução dos seus serviços, os 
profissionais liberais não são prima-
riamente motivados por considera-
ções comerciais, mas sim guiados 
pela sua ética profissional. Este 
aspeto distingue-os consideravel-
mente de prestadores de serviços 
puramente comerciais.
• As profissões liberais apoiam a 
autorregulação transparente: As 
profissões liberais e a autorregu-
lação, enquanto princípio de orga-
nização profissional liberal, estão 
ligadas. A autorregulação deve ser 
protegida e otimizada no interesse 
dos clientes. Deve ser eficiente e 
transparente e com o objetivo de 
beneficiar a sociedade.
• As profissões liberais investem 
na formação: As profissões liberais 

cumprem uma importante respon-
sabilidade para com a sociedade, 
já que disponibilizam aos jovens 
oportunidades de formação em 
profissões com perspetivas acima 
da média no mercado de trabalho. 
Contribuindo, desta forma, para o 
desenvolvimento de capacidades e 
para a criação de emprego na Eu-
ropa.
• As profissões liberais apoiam 
uma Europa inovadora: As profis-
sões liberais constituem um sector 
fundamental da economia euro-
peia. Como força motriz da inova-
ção, contribuem significativamente 
para a realização dos objetivos da 
Estratégia Europa 2020. A estrutu-
ra de média dimensão das profis-
sões liberais permite-lhes garantir o 
futuro dos serviços de alta qualida-
de na Europa. Os profissionais libe-
rais podem reagir com flexibilidade 
a novas necessidades, devido à sua 
interação direta com os seus clien-
tes/doentes.
Este é um modelo que deve ser re-
forçado e não enfraquecido.

...
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1 A Carta foi ainda elaborada e apoiada pelo Pharmaceutical Group of the EuropeanUnion (PGEU) pendente da aprovação da Assembleia Geral da PGEU.

RECOMENDAÇÕES
Considerando o acima exposto, 
apelamos às autoridades da União 
Europeia para que:
• reforcem o papel das profissões 
liberais e apoiem estas profissões 
no âmbito das suas competências.
• respeitem o valor acrescentado 
das profissões liberais para a so-
ciedade Europeia e se certifiquem 
que as profissões liberais não são 
avaliadas exclusivamente com 
base em critérios de economia de 
mercado.
• respeitem as estruturas de autor-
regulação das profissões liberais, 
tal como existem em muitos Esta-
dos-Membros. Seguindo o princípio 
fundamental da subsidiariedade, 
os Estados-Membros devem ter a 
liberdade de escolher a forma de 
organização das estruturas profis-
sionais das profissões liberais.
• reconheçam que a decisão de 
desregulamentar profissões libe-
rais, sem considerar todas as pos-
síveis consequências, pode levar a 
um declínio na qualidade e na am-
plitude da oferta, como por exem-
plo, nos serviços de saúde.
• garantam a realização de uma 
avaliação sobre o impacto espe-
cífico das consequências das pro-
postas legislativas sobre profissões 
liberais antes e depois da legislação 
europeia ser adotada. Neste con-
texto, o legislador Europeu deve ter 
especialmente em consideração os 
efeitos negativos da carga burocráti-
ca nas profissões liberais.
• assegurem que os serviços pres-
tados por profissionais liberais, que 
são soluções individuais com uma 
base altamente criativa,  não sejam 
objeto de padronização a nível Euro-
peu.
• garantam que a relação especial 
de confiança entre os membros das 
profissões liberais e os seus clien-
tes/doentes está totalmente prote-
gida.

A Carta Europeia das Profissões 
Liberais foi elaborada e é apoiada 
pelas seguintes organizações de 
profissões liberais1:

Council of European Dentists 
(CED); Standing Committee of 
European Doctors (CPME): O Stan-
ding Committee of European Doc-
tors (CPME) representa as associa-
ções médicas nacionais em toda a 
Europa. Estamos empenhados em 
contribuir com o ponto de vista da 
profissão médica para a UE e para 
o processo de elaboração da políti-
ca Europeia, através da cooperação 
proactiva numa ampla variedade 
de assuntos relacionados com a 
saúde e assistência médica.
Acreditamos que a melhor qualida-
de possível na saúde e no acesso 
aos cuidados de saúde deve ser 
uma realidade para todos. Para 
este efeito, CPME promove o mais 
alto nível de formação e prática 
médica, a mobilidade segura dos 
médicos e doentes, condições de 
trabalho legítimas e solidárias para 
os médicos e a prestação de servi-
ços baseada na evidência, ética e 
em cuidados de saúde equitativos. 
Oferecemos apoio para aqueles 
que trabalham para alcançar estes 
objetivos, sempre que necessário.
Consideramos que a relação mé-
dico-doente é fundamental para 
atingir estes objetivos e estamos 
empenhados em assegurar que a 
confiança e a confidencialidade são 
protegidas à medida que a relação 
com os sistemas de saúde evolui. A 
segurança do doente e a qualidade 
do tratamento são fundamentais 
nas nossas políticas.
Defendemos firmemente a aborda-
gem “saúde em todas as políticas”, 
de forma a incentivar a consciência 
transectorial e as iniciativas sobre 
os determinantes da saúde, para 
prevenir a doença e promover uma 
boa saúde em toda a sociedade.
As políticas do CPME são elabora-

das através dos conhecimentos for-
necidos pelas associações médicas 
nacionais, que representam médi-
cos de todas as especialidades na 
Europa, e através do diálogo entre 
a dimensão nacional e europeia da 
saúde e dos cuidados de saúde.

European Council of Engineers 
Chambers (ECEC): O European 
Council of Engineers Chambers 
(ECEC) é a organização das Ordens 
de Engenheiros Europeus. Repre-
senta o interesse profissional dos 
Engenheiros a nível europeu. Os 
seus membros são as ordens nacio-
nais ou outras entidades públicas 
legalmente estabelecidas repre-
sentando Engenheiros. Atualmen-
te, o ECEC representa 16 Ordens e 
mais de 300.000 Engenheiros Eu-
ropeus altamente qualificados que 
são membros dessas Ordens.

Federation of Veterinarians of Eu-
rope (FVE): A profissão Veterinária 
Europeia, incorporada pela Fede-
ration of Veterinarians of Europe 
(FVE), promove a saúde animal, o 
bem-estar animal e a saúde pública 
em toda a Europa. Juntamente com 
seus membros, a FVE visa apoiar 
veterinários na prestação das suas 
responsabilidades profissionais ao 
melhor nível possível, reconhecidas 
e valorizadas pela sociedade.
Para além do elevado nível de edu-
cação e formação, e através da 
aplicação do seu conhecimento 
específico de animais e capacida-
des técnicas, os veterinários contri-
buem - de uma forma única - para a 
prevenção e controlo de problemas 
de saúde e bem-estar em animais, 
incluindo vida animal e problemas 
relacionados com a saúde humana. 
Os Veterinários são, portanto, espe-
cialistas na área da saúde animal, 
bem-estar animal e saúde pública.
 “Os veterinários protegem os ani-
mais e as pessoas”

...

ACREDITAMOS 
QUE A MELHOR 
QUALIDADE 
POSSÍVEL NA 
SAÚDE E NO 
ACESSO AOS 
CUIDADOS DE 
SAÚDE DEVE SER 
UMA REALIDADE 
PARA TODOS. 
PARA ESTE 
EFEITO, CPME 
PROMOVE O 
MAIS ALTO NÍVEL 
DE FORMAÇÃO 
E PRÁTICA 
MÉDICA, A 
MOBILIDADE 
SEGURA DOS 
MÉDICOS E 
DOENTES, 
CONDIÇÕES 
DE TRABALHO 
LEGÍTIMAS E 
SOLIDÁRIAS 
PARA OS 
MÉDICOS E A 
PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS 
BASEADA NA 
EVIDÊNCIA, 
ÉTICA E EM 
CUIDADOS 
DE SAÚDE 
EQUITATIVOS
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A AXA É A 1.ª MARCA  
SEGURADORA A NÍVEL MUNDIAL

PELO 5.º ANO CONSECUTIVO

Best Global Brands 2013, Interbrand

dias úteis, das 8h30 às 19h00

Linhas de apoio exclusivas para Médicos Dentistas:

217 943 026 | 226 081 528

medicos.dentistas@axa.pt | www.axa.pt

PROTEJA-SE 
COM A 1.ª 
SEGURADORA 
DO MUNDO.

A sua proteção é a nossa missão 
de todos os dias. 

Seja qual for o seu perfil e idade, disponibilizamos-lhe um conjunto 
de soluções e serviços que asseguram a sua proteção. 
Segundo a Interbrand, o Mundo já confia em nós. Confie também.
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AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A.

Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100. Fax 22 608 1136 
Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.670.805 Euros

AXA Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Sede: Edifício AXA, Av. do Mediterrâneo, Lote 1.01.1.2, Parque das Nações, Apart. 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
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simply smarter.
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