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APMD / OMD: 23 anos de vida

Estimados colegas,
Em 1991 a Associação Profissional dos Médicos 
Dentistas autonomizava-se da Ordem dos Médicos. 
A profissão da medicina dentária dava um passo 
adiante. Aprovada a Lei nº 82/98, de 10 de dezembro, 
há cerca de dezasseis anos atrás, nascia a Ordem dos 
Médicos Dentistas.  
Distante do timbre oitocentista de outras profissões 
organizadas em ordens profissionais, tal como a 
Ordem dos Médicos nascida a 1898, ou a Ordem 
dos Advogados em 1838, a medicina dentária, só a 
partir de 1998, vive os seus primeiros anos de vida, 
finalmente sob a égide de uma Ordem que é sua, que 
a representa, à qual pertence, sob a qual, todos nós 
médicos dentistas, nos ajuramentamos enquanto 
profissionais liberais altamente qualificados, que 
somos. 

O que se chama uma classe de profissionais liberais. 
Foi esse desde o início o ADN da profissão.
Aliás, à semelhança do que acontece nos países mais 
desenvolvidos do mundo...
Por isso, em jeito de celebração da nossa própria 
condição, proponho-vos um exercício factual 
de conhecimento, de reflexão e de evolução no 
conhecimento, do que de facto temos, e não temos, ao 
nosso dispor quando temos uma Ordem. 
Para este exercício, nada melhor que refletirmos sobre 
as competências da nossa Ordem. Sobre o que a OMD 
pode fazer e não pode (por motivos variados) fazer.
Evitamos assim o queixume, a discussão estéril, a 
demagogia, o populismo e os mal-entendidos. E, 
situamo-nos noutro terreno, muito mais áspero e 
trabalhoso na sua construção: o da realidade, da 

credibilidade e da reputação da Ordem, dos seus 
membros, da profissão, dos seus dirigentes, para que 
a voz da Ordem seja ouvida. Como em qualquer aspeto 
da vida das instituições, das organizações e das 
pessoas individualmente consideradas, a credibilidade 
e reputação são aspetos a valorizar, a preservar e de 
uma mais-valia crucial. 
Uma vez identificados estes valores como cruciais, 
seja pelo Estado, seja pela sociedade, uma instituição 
como uma Ordem tem de olhar o mundo de frente 
como ele é, sem autoflagelações inúteis que não 
cabem nas possibilidades de evolução que todos 
temos pela frente. 
Evoluamos todos, sem ressentimentos, ou agachados 
atrás de protecionismos pouco sérios pelos que 
acabam de chegar. Uma instituição é grande e continua 
a crescer quando sabe viver à escala do mundo que 
gira em seu torno, um mundo igualmente grande, 
competitivo e pujante. Se apenas soubéssemos viver 
no microcosmos de um passado embrionário, então, 
nunca seríamos realmente dignos de aspirar sequer a 
crescer.  
Espera-se, assim, contribuir para desmistificar o que 
muitas vezes são meras desatenções à realidade e à 
verdade dos assuntos, alimentando, desta forma, pelo 
relembrar da informação, uma reflexão honesta e séria 
sobre a realidade, como tem sido o timbre oportuno 
e credível da OMD e de todos os médicos dentistas 
que esta Ordem tem o orgulho de representar, junto do 
Estado Português e além-fronteiras.  

COMO EM QUALQUER ASPETO 
DA VIDA DAS INSTITUIÇÕES, DAS 
ORGANIZAÇÕES E DAS PESSOAS 

INDIVIDUALMENTE, ESTES SÃO 
ASPETOS A VALORIZAR, 

A PRESERVAR E DE UMA 
MAIS-VALIA CRUCIAL. 

“

“

O bastonário
Orlando Monteiro da Silva



  JULHO 2014 I omd I  5

O QUE PODE OU NÃO A OMD FAZER: 

Pode a Ordem definir quem é médico dentista? 
Sim. Apenas a Ordem tem o direito exclusivo de atri-
buir o título de formação de base de médico dentista 
e igualmente apenas a Ordem pode criar em Portugal 
as especialidades de medicina dentária, bem como 
exclusivamente pode a Ordem atribuir o título de espe-
cialista. Também só a Ordem pode reconhecer o título 
de especialista obtido noutro Estado-membro da EU. 

Pode a Ordem definir quem pode ou não trabalhar 
como médico dentista em Portugal e portanto 
aceder ao mercado de trabalho? 
Sim. É a Ordem a única entidade que, por delegação do 
Estado, faz a triagem de quem pode ou não ocupar um 
lugar de mercado na medicina dentária em condições 
de igualdade com os restantes médicos dentistas. Caso 
contrário, qualquer pessoa, com ou sem habilitações, 
poderia instalar-se no mercado do setor, agindo sem 
regulação e sem uma garantia de base fornecida aos 
doentes sobre a formação necessária e obrigatória de 
que é detentor para poder exercer e afirmar-se titulado 
enquanto médico dentista.

Pode a Ordem definir quem pode trabalhar automatica-
mente noutro Estado-membro da EU (e EEE)? 
Sim. Só a Ordem tem o estatuto de autoridade 
competente, conferido ao nível da Comissão Europeia, 
para efeitos do reconhecimento automático das 
qualificações profissionais. Só a Ordem acede ao 
sistema em rede de informação no mercado interno, 
solicitando e prestando informação sobre a qualificação 
do profissional, sua conformidade com as diretivas 
europeias, existência de cadastro disciplinar ou plena 
conformidade ética e deontológica, autorização para 
exercer sem restrições de atos ou geográfica, em suma, 
a Ordem é quem obriga ou proíbe o estado-membro a 
aceitar ou a recusar o profissional no mercado externo. 
Portanto, apenas pela Ordem o médico dentista está 
apto a exercer as liberdades de prestação ocasional de 
serviços ou de direito de estabelecimento em qualquer 
parte da União. 

Pode a Ordem definir, criar ou limitar numerus 
clausus no acesso dos candidatos a estudante às 
universidades e institutos, públicos e privados? 
Não. As universidades e institutos, públicos, privados 
ou cooperativos, são componentes do sistema 
de ensino superior português, que é um pilar da 
Constituição da República Portuguesa. Como direito 
fundamental da República Portuguesa ao ensino 
superior é aplicável a autonomia constitucional, em 
particular quanto à organização deste, seu acesso, 
etc. Razão pela qual, as universidades reclamam 
não raramente a sua própria autonomia diante das 
decisões dos governos. Sendo matéria estrutural da 
República, apenas a Assembleia da República, ou 
mediante autorização desta, o Governo, pode por 
via de lei ou decreto-lei tomar decisões legislativas, 
vinculativas, a respeito da organização e do acesso 
ao ensino superior. A Ordem pode assumir-se apenas 
como parceiro político, embora sem legitimidade 
formal para impor o que quer que seja no sistema de 
ensino superior. A Constituição arreda da intervenção 
direta de uma Ordem qualquer tentativa de impor 
medidas em matéria de competência reservada ao 
Estado. No entanto, a Ordem deve pressionar, usando 
de sentido de oportunidade e de credibilidade, com 
argumentos sérios, nomeadamente através de estudos 
e informação objetiva para a opinião pública para o 
legislador, e para que políticos com responsabilidade e 
poder possam tomar as decisões que nenhuma Ordem 
pode tomar. 

Pode a Ordem exercer funções sindicais? 
Não. E o que são funções sindicais? Consistem na 
vigilância e defesa direta de interesses particulares e 
privados de membros sindicalizados, na relação direta 
com o patronato. Desde logo, porque o profissional que 
pertence a uma Ordem não pode, pela natureza da 
sua profissão, receber instruções, ordens, comandos, 
sobre como realizar o seu trabalho. Seguidamente 
disto deriva um conjunto de liberdades que lhe 
assistem, a de poder trabalhar em mais do que um 
estabelecimento, a de trabalhar em concorrentes, 
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E então, porque tem o programa cheque-dentista 
valores, honorários definidos? Não constitui uma 
violação às leis da concorrência? 
Não, pois os programas de iniciativa estatal, com inte-
resse público geral, de índole social, estão exceciona-
dos da legislação da concorrência. É por isso que em 
França, por exemplo, a convenção da medicina dentá-
ria tem valores fixos, definidos pelo Estado Francês. O 
mesmo acontece com a convenção para a medicina 
dentária das Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. 
Relembramos, são exceções decretadas pelos estados.

Pode a OMD pode impedir os médicos dentistas de 
celebrarem contratos com seguradoras, convenções 
entre si, etc.? 
Não. É da livre autonomia e escolha de cada um decidir 
contratar ou não. As obrigações assumidas por cada um, 
só o obriga a si próprio perante com quem contratou.

A Ordem pode proibir publicidade? 
Não. Pode regular a publicidade. No caso através de 
um regulamento interno, o Regulamento da Divulgação 
Profissional, que contém normas claras sobre o que 
é proibido ou admitido. A regulação e imposição de 
normas restritivas em todo o caso faz recair o ónus 
de prova sobre a sua necessidade, justificação e 
proporcionalidade. E sempre, mediante a prova de 
que tais proibições de publicitar são legitimadas, 
comprovadamente, pelo interesse do próprio mercado, 
ou seja, há que provar que menos publicidade 
implica mais qualidade, menos publicidade implica 
mais benefício para o doente, menos publicidade 
implica mais benefício para todos os profissionais. 
Tecnicamente, é um campo de atuação onde a 
subjetividade jurídica é uma realidade, que não 
podemos deixar de considerar.

etc. Em nada estas liberdades, quando exercidas 
no setor privado, se compaginam com a relação de 
um subordinado ou com a existência de superior 
hierárquico. Falamos do setor privado...

...

Autoridade da Concorrência aplica multa à OMD

Pode uma Ordem regular honorários, definir tabelas 
de valores? 
Não. Sejam imperativas ou meramente indicativas, 
nenhuma ordem, associação, ou ente coletivo com 
poder de vincular um determinado grupo, pode restringir 
a liberdade desse grupo impondo unilateralmente, de 
cima para baixo na pirâmide da vinculação obrigatória, 
qualquer decisão, prática concertada ou medida que 
possa direta ou indiretamente afetar ou distorcer a 
liberdade com que atuam os agentes de mercado. 
Ou seja, a definição do valor do ato médico e dos 
procedimentos que o rodeiam, na medicina dentária, 
depende apenas de quem os pratica. 
Todas as medidas restritivas ou impositivas são 
enquadradas à luz do direito da concorrência: O 
Parlamento Europeu, o Conselho, a Comissão, todos 
são unânimes face à proibição absoluta de impor ou 
sugerir preços. Não cabe aqui pelo conhecimento 
à saciedade, relembrar toda a pesada saga de 
condenações pelas quais optou a Autoridade da 
Concorrência portuguesa e suas congéneres em 
outros países, tal como Itália, Espanha, Holanda, 
Áustria, etc, contra as ordens e entidades reguladoras 
desses países.
Cada profissional é livre na definição dos honorários.

Assinatura, durante o XVI Congresso da OMD, do Protocolo de 
Colaboração entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos 

Dentistas para a contratação, durante o primeiro trimestre de 
2008, de serviços de medicina dentária em clínicas privadas pelo 

SNS, através do programa “cheque-dentista”. 
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Pode a Ordem vincular, obrigar, regular sociedades 
ou estruturas coletivas, profissionais ou não? 
Não. A Ordem regula profissionais singulares. Assim, 
ao impor as regulações que se conservaram no 
regulamento da publicidade, por exemplo, certo é que 
apenas recairão as consequências sobre os médicos 
dentistas e não sobre as estruturas que realizam e 
investem na dita publicidade. Quem pretender atuar 
sobre as estruturas que realizam e investem em 
publicidade ilegal terá que o fazer por outras vias que 
não as da regulação que cabem à OMD.

Pode uma Ordem legislar? 
Não. A Ordem foi criada através do ato normativo 
de valor superior que é a Lei da Assembleia da 
República. A Ordem regulamenta, desenvolve o que 
necessariamente já esteja previamente previsto no ato 
de valor normativo superior, a Lei. Ou seja, a Ordem 
desenvolve pelos regulamentos internos, a legislação. 
Não tem poder legislativo, mas sim regulamentar. 

Pode a Ordem inspecionar ou encerrar clínicas, 
consultórios ou estabelecimentos prestadores de 
outros cuidados? 
Não. A Ordem não pode inspecionar clínicas ou 
consultórios, nem estabelecimentos abertos ao 
público. Em Portugal, só as autoridades com poderes 
inspetivos podem vistoriar, aceder ao interior de 
instalações e encerrar estabelecimentos quando 
encontrem prova, sem margem para dúvida, de perigo 
de saúde pública imediato.
A Ordem tem o direito legal de suscitar e solicitar 
as vistoria/inspeções a estas autoridades. E tem, 
também, o direito legal de solicitar ser parceira destas 
vistorias, nunca se substituindo ao poder de decisão 
de um encerramento por exemplo, mas fazendo 
primeiramente que a vistoria aconteça, e assegurando 
no local junto dos inspetores uma correta interpretação 
da realidade da medicina dentária que os inspetores 
desconhecem. A Ordem assegura que abusos não 
sejam cometidos e garante que prevaricadores, ilegais 
e situações irregulares sejam bem conduzidas pelas 
autoridades com poder para decidir. A Ordem tem, 
assim, um conjunto de parcerias estratégicas que, não 
sendo obrigadas a aceitar a presença da Ordem nos 
locais, têm compreendido a mais-valia de ter a Ordem 
como esteio para boas decisões.  
A OMD colabora, isso sim, na definição dos parâmetros 
aplicáveis ao licenciamento de consultórios e clínicas. 
Que monitoriza de forma contínua. No entanto, não é a 
OMD que licencia, mas sim a ERS.

...

Em 2001, Manuela Arcanjo, ministra da Saúde do segundo Governo de 
António Guterres, foi a primeira governante a confirmar, com clareza, que 
estaria fora do horizonte do Governo que representava a criação de uma 

carreira própria dos médicos dentistas no SNS. (Fonte: “Livro 10 anos OMD”)

Pode a OMD criar carreiras médico-dentárias no 
Serviço Nacional de Saúde? É Portugal o único país 
onde a medicina dentária não tem acessibilidade 
generalizada da sua população aos serviços públicos 
de saúde para efeitos de medicina dentária?
Não. Essa é uma decisão exclusivamente política da 
competência do Governo e Assembleia da República.
Não. Infelizmente, apenas os países mais avançados, 
economicamente mais capazes e socialmente melhor 
organizados, ex. Alemanha, Inglaterra, França, Bélgica, 
Austrália, Canadá, disponibilizam aos seus cidadãos 
acesso a cuidados básicos de medicina dentária. Os 
outros, tal como Portugal, não disponibilizam o acesso 
livre a esses cuidados.

A integração no SNS, em carreira própria, é uma reivindicação antiga dos 
médicos dentistas . Mesmo depois da entrega do “Projeto de Carreira dos 

Médicos Dentistas” ao Ministério da Saúde, em 1986, a Secção de Medicina 
Dentária continua bastante ativa em termos de opinião pública para ver 

consumada, junto do poder político,a sua pretensão de integração 
dos médicos dentistas no SNS. (Fonte: “Livro 10 anos OMD”)
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Pode a Ordem punir a má conduta/ prática clínica 
ou qualquer infração estatutária ou regulamentar? 
Sim. Uma Ordem tem sempre um conselho disciplinar 
que, atenção, não exerce função judicial, mas sim 
jurisdicional. Atualmente a Ordem, ao nível punitivo, 
conta com (a) infração ao nível estatutário das normas 
referentes aos deveres do médico dentista, (b) o 
Código Deontológico ao nível das infrações éticas, e 
(c)  o regulamento da publicidade sobre este aspeto 
em particular. Todo este manancial está ao dispor do 
Conselho Deontológico e de Disciplina para atuação 
em matéria de punição. Ou seja, à luz do estado da 
arte da profissão, o Estado decidiu que quem pode 
apreciar, avaliar e punir a prática clínica é quem 
também necessariamente a conhece. Sabe dos seus 
meandros, e por isso, desde que o Estatuto preveja 
sanções, como faz, o Estado permite à Ordem exercer 
jurisdição, mas apenas sobre os seus membros. 

Pode qualquer profissão ter uma ordem profissional?
Não. A organização de uma profissão em Ordem é 
excecionalmente aceite pelo Estado quando este 
entende que certas atividades, pela sua exigência, 
importância e responsabilidade social, devem ser 
organizadas e reguladas pelos próprios profissionais. 
Em Portugal, apenas 18 profissões têm o estatuto 
de Ordem. Porque o Estado apenas delega e confere 
natureza de autoridade pública às profissões que têm 
na sua base o elevado conhecimento de base técnica 
e científica dos seus profissionais. Ou seja, nos quais a 
população tem necessariamente de confiar.  

Pode a Ordem participar criminalmente pelo 
exercício ilegal da profissão? Pode a Ordem agir 
judicialmente face a todo o tipo de causas que 
apresentem indícios de conduta ilegal? 
Sim. Pode e deve ainda constituir-se assistente no 
processo reclamando a instauração, recorrendo do 
arquivamento, promovendo a abertura de instrução 
criminal e recusando o acesso ao mercado, por cinco 
anos após a sentença, em caso de candidato com 
habilitações e com condenação por exercício prévio à 
inscrição na Ordem. Não. Uma ação judicial obedece de 
acordo com o campo do direito a um rol de chamados 
“pressupostos processuais”, múltiplos, cuja barreira, 
quando não ultrapassada, significa recusa liminar do 
processo pela secretaria do tribunal, sem apreciação 
de qualquer espécie ou recurso.  

...

Pode a OMD promover a formação contínua dos seus 
membros? 
Sim, por exemplo através do seu programa de formação 
contínua (gratuito) e do congresso.

Pode a OMD definir padrões de qualidade na vertente 
clínica aplicáveis à profissão? 
Sim, através do seu Estatuto, de regulamentos, 
recomendações e deliberações.

Sede da OMD, no Porto, desde 1998
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Pode a OMD realizar ações com vista a informar a 
população e promover a medicina dentária?
Sim, através da credibilidade das suas posições, de 
campanhas multimeios, com folhetos de informação 
ao público, meios digitais e audiovisuais, etc.

É obrigatório a ter um seguro de responsabilidade 
civil profissional destinado aos associados? 
Sim. E nessa medida, embora não fosse obrigada 
a tal, a OMD oferece-o de forma gratuita aos seus 
associados

Pode a OMD estabelecer parcerias com 
outras entidades reguladoras ou estruturas 
administrativas com vista à prossecução de fins 
comuns em matéria da regulação geral da saúde e 
da medicina dentária? 
Sim, como acontece por exemplo com a DGS, o 
INFARMED, a ACSS, a ERS, o Ministério da Saúde 
e outras semelhantes e a nível internacional com a 
FDI, CED, outras ordens profissionais e entidades 
competentes para regulação da profissão.

Pode qualquer órgão da Ordem punir os seus 
membros, ou pode outra instituição alheia punir a 
má prática clínica do médico dentista? 
Não. Sobre a orgânica, à semelhança do princípio 
de separação de poderes, à luz da isenção e 
independência que se reclama para o exercício da 
mais nobre função jurisdicional a desempenhar 
por uma Ordem, todos os conselhos disciplinares 
têm legalmente de atuar de forma independente 
e autónoma face aos órgãos executivos ou 
deliberativos. Por essa razão, só o CDD pode decidir e 
punir em nome da Ordem.
Não de novo, quanto a outras entidades. A razão 
de ser de todos os conselhos disciplinares serem 
compostos por profissionais do ramo de atividade, 

A OMD desenvolveu campanhas de promoção da saúde oral 
e visita ao médico dentista na RFM, Rádio Renascença e nas 

revistas Correio da Manhã Domingo e Notícias Magazine

reside na importância que o Estado atribui, ao 
garantir que só quem é igual está em condições 
de punir um seu igual. Só uma Ordem pode punir 
uma prática clínica de um seu associado. Sem uma 
Ordem, a apreciação de conhecimentos superiores 
estaria sujeita a cair em entidades desconhecedoras 
e sem habilitações para julgar a boa ou má prática, 
levando aos maiores absurdos. 

Podem o código deontológico das ordens e seus 
regulamentos, sobrepor-se às leis gerais do país? 
Não. Qualquer autoridade que, sob o respetivo 
estatuto, regule áreas setoriais relacionadas com 
certos aspetos da regulação da medicina dentária, 
sobrepõe uma Lei ao Regulamento de uma Ordem. 
Pode a Ordem propor a adoção de Lei nas matérias que 
reconhecidamente não estão reguladas em Portugal, 
tendo particular atenção a saúde. Tal foi proposto 
pela OMD no processo de revisão dos seus Estatutos 
em curso. E, de facto, a saúde não se compadece 
com normas relativas ao puro comércio, como se de 
transação comercial se tratasse. 
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aconteceu...

A OMD 
PROCEDEU 
AO REFORÇO
DA SUA EQUIPA
DE COLABORA-
DORES, 
COM A 
CONTRATAÇÃO 
DE PAULA 
SUSANA PINTO 
RAMOS 
SANTOS

“

“PROVAS PÚBLICAS 
DOUTORAMENTO
JOÃO BRAGA
O médico dentista João Braga defendeu a tese de 
Doutoramento em Medicina Dentária (área de medicina 
e cirurgia oral), intitulada “Resposta tecidular em 
intervenções cirúrgicas com o laser de Erbium: Yttrium, 
Aluminium, Garnet (Er:YAG)”, no passado 19 de março, 
na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
do Porto, obtendo a classificação final de aprovado por 
unanimidade com distinção. 
O júri das provas públicas foi constituído pelo presidente 
(por delegação reitoral) Afonso Pinhão Ferreira, diretor 
e professor catedrático da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade do Porto (FMDUP), e os vogais 
António Duarte Mata, professor catedrático da Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, 
Fernando Guerra, professor auxiliar com agregação da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
– Departamento de Medicina Dentária, João Carlos 
Ramos, professor auxiliar da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, António Felino (orientador), 
professor catedrático da FMDUP, Maria Helena Raposo 
Fernandes, professora catedrática da FMDUP, João 
Carvalho, professor catedrático da FMDUP, e Ricardo 
Faria e Almeida, professor associado com agregação 
da FMDUP. João Braga é licenciado pela Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade do Porto em 1994 
e assistente convidado do Grupo de Cirurgia Oral da 
FMDUP desde 2009. 
O seu percurso na Ordem dos Médicos Dentistas iniciou-se 
em 1995, ainda na Associação Profissional dos Médicos 
Dentistas (APMD), como representante da Região do 
Porto no Conselho Diretivo. Foi membro deliberativo do 
Conselho Diretivo entre 1998 e 1999, e da OMD desde 
esta data (data da sua fundação) até à conclusão do 
mandato. Assumiu a vice-presidência deste órgão em 
2000. Exerceu o cargo de Secretário-Geral da Ordem dos 
Médicos Dentistas durante três mandatos consecutivos, 
de 2001 a 2009, e foi membro da Comissão Científica 
por igual período. 

NOVA CONTRATAÇÃO 
APOIO AO 
DEPARTAMENTO
JURÍDICO
A OMD procedeu ao reforço da sua 
equipa de colaboradores, com a 
contratação de Paula Susana Pinto 
Ramos Santos, para prestar apoio 
administrativo ao departamento 
jurídico, pelo período de seis meses.
Licenciada em tradução e 
Interpretação desde Julho de 2000, 
pelo Instituto Superior de Assistentes 
e Intérpretes (ISAI), tem vindo a 
exercer, desde essa altura, funções 
de secretária de administração e de 
direção nos mais diversos setores, 
como sejam a saúde e a indústria 
farmacêutica.

O MÉDICO 
DENTISTA 

JOÃO BRAGA 
DEFENDEU 
A TESE DE 

DOUTORAMENTO 
EM MEDICINA 

DENTÁRIA 
(ÁREA DE 

MEDICINA 
E CIRURGIA 

ORAL)

“

“
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Da esquerda para a direita: Luìs Vidal 
(secretário), Natália Lucas Nunes (vice-
presidente), João Caramês (presidente)
e Joel Ribeiro dos Santos (secretário)

ASSEMBLEIA-GERAL 
APROVOU 
POR UNANIMIDADE
RELATÓRIO
E CONTAS
DO EXERCÍCIO 
DE 2013
A Assembleia-Geral ordinária da 
Ordem dos Médicos Dentistas 
reuniu a 26 de abril de 2014, pelas 
17h00, em Lisboa, no Sana Lisboa 
Hotel.
Da ordem de trabalhos constava, 
como ponto único, a discussão e 
votação do Relatório e Contas do 
Conselho Diretivo, referente ao 
exercício de 2013.
Após apresentação e discussão, o 
Relatório e Contas foi aprovado por 
unanimidade.
Nesta assembleia estiveram 
presentes 26 médicos dentistas e 
outros 34 fizeram-se representar 
por procurações.
A Mesa foi constituída pelo seu 
presidente, João Caramês, pela 
vice-presidente Natália Lucas 
Nunes, e os secretários Joel Ribeiro 
dos Santos e Luís Vidal.

SEBASTIÃO FEYO DE AZEVEDO ELEITO 
NOVO REITOR
DA UNIVERSIDADE
DO PORTO
Sebastião Feyo de Azevedo foi eleito, no passado dia 30 de abril, reitor 
da Universidade do Porto para o mandato 2014-2018, vencendo os 
restantes três nomes que estavam na corrida para a suceder a José 
Marques dos Santos.
A eleição para o novo reitor da Universidade do Porto (UP) decorreu de-
pois da audição pública dos quatro candidatos, momento após o qual 
os membros do Conselho Geral se reuniram para proceder à votação.
O diretor da Faculdade de Engenharia da UP venceu a eleição à segun-
da volta, disputada com António Fernando Silva, com 13 dos 22 votos 
registados pelos membros do Conselho Geral.
Manuel Fontes de Carvalho, primeiro bastonário da Ordem dos Médicos 
Dentistas, integra a nova equipa como pró-reitor para as relações es-
tudantis, dimensão social do apoio aos estudantes e empregabilidade; 
Sebastião Feyo de Azevedo, com 62 anos, sucede no cargo de reitor a 
José Marques dos Santos, que liderou durante oito anos os destinos 
da universidade.
Nasceu na cidade do Porto e é licenciado em Engenharia Química pela 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 1973. Douto-
rou-se pela Universidade do País de Gales (Reino Unido) em 1982.
É professor catedrático da FEUP desde 1998 e investigador do Labora-
tório de Engenharia de Processos, Ambiente, Biotecnologia e Energia 
da FEUP, tendo assumido o cargo de diretor da Faculdade de Engenha-
ria da UP em julho de 2010.
O novo reitor da Universidade do Porto e a sua equipa reitoral toma-
ram posse dos cargos no dia 27 de junho, numa cerimónia que contou 
com mais de 450 participantes, onde se destacaram as presenças do 
Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, do Secretário de Estado 
do Ensino Superior, José Ferreira Gomes, do bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, do diretor da Faculda-
de de Medicina Dentária da UP, Afonso Pinhão Ferreira, e do membro 
do Conselho Geral da UP, António Felino, entre outras individualidades 
académicas e civis.

A ASSEMBLEIA-
- GERAL 

ORDINÁRIA 
DA ORDEM 

DOS MÉDICOS 
DENTISTAS 

REUNIU 
A 26 DE ABRIL 

DE 2014, 
PELAS 17H00, 

EM LISBOA, NO 
SANA LISBOA 

HOTEL.

“

“

SEBASTIÃO 
FEYO DE 
AZEVEDO 
FOI ELEITO, NO 
PASSADO DIA 
30 DE ABRIL, 
REITOR DA 
UNIVERSIDADE 
DO PORTO 
PARA 
O MANDATO 
2014-2018

“

“

A nova Equipa Reitoral da U.Porto: (da esq. para a dir., de baixo para cima) Pedro 
Teixeira, Maria de Fátima Marinho, Sebastião Feyo de Azevedo, Maria João Ramos, 
Josè Manuel Martins Ferreira; Rui Ramos, Patrìcia Teixeira Lopes, Manuel Fontes de 
Carvalho, Carlos Brito, Fernando Remião. 
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INSCRIÇÃO ONLINE COM PREÇOS REDUZIDOS

XXIII CONGRESSO DA OMD
A 23ª edição do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas está cada vez mais próxima 
e, durante três dias, proporcionaremos a todos os médicos dentistas uma formação pro-
fissional de excelência.
De regresso ao Centro de Congressos da Exponor, em Matosinhos, nos dias 6, 7 e 8 de 
novembro,  preparamos uma vez mais um congresso de elevado nível e rigor científico, 
mantendo sempre a sua essência multidisciplinar. 
Um vasto programa, destinado às diferentes profissões que constituem a equipa de saúde 
oral, foi delineado com o contributo de reconhecidos conferencistas portugueses e inter-
nacionais, de comprovados créditos clínicos e científicos. 
A apresentação pela primeira vez, dos pósteres, em formato eletrónico, farão deste con-
gresso um marco de referência da nossa ordem profissional.
Destacamos os benefícios da inscrição online até 22 de outubro, através do site da OMD 
(www.omd.pt/congresso/2014/inscricao) , com uma redução substancial no valor para 
médicos dentistas, médicos dentistas formados entre 2010 e 2014, estudantes, assisten-
tes dentários e outras categorias profissionais.
A Expo-Dentária, com entrada gratuita para todos os médicos dentistas, continua a ser o 
principal local para a potencialização de novos negócios, com a presença das empresas 
nacionais e internacionais do sector. Privilegiamos igualmente a vertente social e cultural 
do congresso. Assim, contamos com uma grandiosa festa, num espaço de excelência, para 
que todos possam confraternizar e descontrair.

Concurso de fotografia sobre medicina dentária
A fotografia assume, cada vez mais, um papel preponderante na prática clínica diária do 
médico dentista. Pela primeira vez, o congresso da Ordem dos Médicos Dentistas convida 
todos os médicos dentistas a participarem num concurso de fotografia.
Pretende-se promover um convívio entre entusiastas da fotografia e motivar a prática para 
um contributo efetivo nesta forma de arte no âmbito da profissão de medicina dentária
Consulte o regulamento do concurso e o formulário de submissão de fotografias em www.
omd.pt/congresso/2014/fotografia.

Acompanhe toda a informação sobre o congresso 2014 através da eNews, do site e 
do facebook da OMD. Pode ainda descarregar ou atualizar a aplicação da OMD para 
smartphones

va
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A 23ª EDIÇÃO 
DO CONGRESSO 
DA ORDEM 
DOS MÉDICOS 
DENTISTAS 
ESTÁ CADA 
VEZ MAIS 
PRÓXIMA 
E, DURANTE 
TRÊS DIAS, 
PROPORCIO-
NAREMOS 
A TODOS 
OS MÉDICOS 
DENTISTAS 
UMA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
DE EXCELÊNCIA.

“

“
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*MODELO ELITELINE

Braço para monitor 
CX-217-6

Monitor baixa-voltagem 
branco TV 19" 

Câmara intra-oral
HDI-200

Sensor intra-oral WYS

com modelo:

com modelo:

com modelo:

com modelo:

com modelo:

28.458,00
33.480,00

33.980,00

35.280,00

36.980,00

40.980,00

28.883,00

29.998,00

31.433,00

34.833,00

workstation incluída

Bancada clínica
 lacada 
- 4 módulos, 
com pia e 
torneira cirúrgica

Valores apresentados para condição de Pronto Pagamento
ou Leasing Bancário

Promoção não acumulável com outras promoções em vigor 
software imagem 2D

Orto Digital 
-P

Aproveite já esta promoção! Válido até 30 de Setembro 2014! 

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;
- Imagens em formato profissional DICOM;
- Software intuitivo e integrável;
… e uma equipa técnica experiente e disponível!

Motor de aspiração
DMEGA S1 101

Autoclave TANZO E18
(18 litros, classe B)

Destiladora de água
DRINK 100Raio X intra-oral 

BEST X AC
(Modelo Topline 
e Eliteline)

Raio X intra-oral
EVOSTYLE N.G
(Modelo Saverline 
e Ecoline)

Cuba Lavadora por
Ultrassons Clean 25 
2,5 Lts. 

Compressor 
RAVAGNANI I

Seladora SEAL 200

Destartarizador UDS-N2 Jato de BicarbonatoFotopolimerizador LED SLC-VIIIC
acoplado na unidade assistente

Turbina SCHF19-SP6,
3 sprays+ acoplamento 
com luz LED,compatível Kavo® 
Multiflex® LUX

Contra-ângulo SCHD27-C,
sem luz

Micromotor a ar SCHD27-M4
sem luz

Peça- Reta 1:1 Sem luz 
SCHD27-S4

Máquina de limpar 
e lubrificar rotatórios
LUB909

Misturador de cápsulas
amálgama DB-338

Unidade de tratamento 
endodontico C-SMART I
(motor e medidor de canais)

EXTRA

EXTRA
EXTRA EXTRA

EXTRA

WWW.RAVAGNANIDENTAL-PORTUGAL.COM
comercial@ravagnanidental-portugal.com

Unidades  
LIMITADAS  !

NOVA
MORADA!

PORTO
T.  22 977 30 40
F.  22 974 11 01
Rua de Delfim Ferreira, 580
4100-199 Porto

ALMADA
T.  21 274 48 04 
Rua Padre Francisco Recreio, 
3 - A (traseiras)
2800-082 Almada
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Momento único na história 
académica portuguesa, uma vez 
que foi a primeira vez que se atribui 
tal distinção a um médico dentista 
sob proposta de uma instituição 
de ensino superior, neste caso a 
própria Faculdade de Medicina 
Dentária, por unanimidade e 
aclamação do conselho científico, 
e aprovada pelo reitor e senado da 
Universidade do Porto.
Orlando Monteiro da Silva, no seu 

discurso de agradecimento, elogiou 
o percurso da medicina dentária 
em Portugal: “um trajeto coletivo 
que mereceu, inequivocamente, 
ser distinguido. Um esforço para 
o qual muitos contribuíram desde 
meados dos anos 70, para que 
a população portuguesa tivesse 
consciência da importância da 
saúde oral na saúde em geral e na 
qualidade de vida das pessoas”.
“Constitui a proposta em si, por 

iniciativa genial e visionária de 
dois professores catedráticos, 
Afonso Pinhão Ferreira, diretor da 
Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade do Porto, e 
António Felino, presidente do 
Conselho Científico, um marco 
adicional, de enorme significado 
e com a maior relevância para o 
desenvolvimento e a consolidação 
da medicina dentária”, sublinhou 
no seu discurso.
O bastonário considerou que se 
trata do “reconhecimento, mais do 
que justo, do percurso de muitos na 
afirmação da medicina dentária”, 
tendo encontrado na sua pessoa” 
o destinatário, eventualmente, 
melhor colocado para o efeito”.
“Não se pode, no entanto, deixar 

No dia 15 de janeiro, o médico dentista e bastonário da 
Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, 

foi distinguido com o grau Doutor Honoris Causa pela 
Universidade do Porto, numa cerimónia que dedicou aos 

que contribuíram, com empenho e um esforço estoico, para 
projetar a medicina dentária e o reconhecimento da profissão.

ORLANDO MONTEIRO DA SILVA, BASTONÁRIO DA OMD
DEDICOU DOUTORAMENTO HONORIS 
CAUSA À MEDICINA DENTÁRIA
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de dar visibilidade a políticas 
de educação, prevenção e 
tratamento através do Programa 
Nacional de Promoção da Saúde 
Oral, do Governo transato e do 
atual, bem como de programas 
regionais, articulados com a 
Ordem dos Médicos Dentistas, que 
contribuíram decisivamente para 
a melhoria dos índices de saúde 
oral das populações, ajudando em 
poucos anos a aproximar Portugal 
da média dos países da EU e da 
OCDE”, sublinhou.

Foram diversas as individualidades que 
marcaram presença. Entre entidades militares, 
académicas – as universidades através dos 
seus professores, os órgãos sociais da OMD e 
alguns ex-membros dos órgãos sociais da OMD. 
Entre as demais entidades civis, estavam:

	 Deputado à Assembleia da República, 
Carlos Abreu Amorim;

	 Deputado à Assembleia da República, Nuno Reis;
	 Diretor-geral da Saúde, Francisco George;
	 Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, 

Carlos Maurício Barbosa;
	 Presidente da Câmara dos Solicitadores, 

José Carlos Resende;
	 Bastonário da Ordem dos Psicólogos, 

Telmo Mourinho Baptista;
	 Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, 

Alexandra Bento;
	 Presidente da Câmara Municipal de Baião, 

José Luis Carneiro;
	 Vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, 

Guilhermina Rego;
	 Vereador da Câmara Municipal do Porto, 

Manuel Pizarro;
	 Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, 

Jorge Simões;
	 Presidente do Infarmed, Eurico Castro Alves;
	 Presidente ARS Norte, Castanheira Nunes;
	 Presidente da Associação Nacional de Farmácias, 

Paulo Cleto Duarte;
	 Presidente do Futebol Clube do Porto, 

Jorge Nuno Pinto da Costa;
	 Presidente da Associação de Comerciantes 

do Porto, Nuno Camilo;
	 Presidente do Instituto do Vinho do Porto, 

Manuel Cabral;
	 Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 

António Tavares;
	 Diretor Executivo da FDI World Dental Federation, 

Jean-Luc Eiselé;
	 Presidente do Consejo General de Colegios 

de Odontólogos y Estomatólogos de España, 
Manuel Alfonso Villa Vigil.

	 Joaquim Faria e Almeida, médico

Orlando Monteiro da Silva exaltou, 
ainda, a instituição onde se 
formou: “A Universidade do Porto 
deu-me não só a competência 
médica, técnica e ética para o 
exercício de uma profissão, então 
muito recente, mas de igual forma, 
proporcionou-me, também, alguma 
capacidade para levar a cabo, em 
paralelo, um percurso associativo, 
político, nacional e internacional. 
Por isso, estou-lhe profundamente 
agradecido e tento projetar, não 
apenas a Universidade do Porto, 
como a cidade e o país, de todas as 
formas possíveis a nível nacional e 
internacional”.
Terminou, sublinhando que “esta 
distinção dá-me força e alento 
acrescidos para continuar a 
desempenhar esta missão com 
o entusiasmo e dedicação que 
sempre dediquei à Ordem dos 
Médicos Dentistas”.

Da esquerda para direita, 
Miguel Gonçalves Pinto, 
professor e membro do 
Conselho Científico da 
Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade do Porto 
(FMDUP), Orlando Monteiro 
da Silva, médico dentista e 
bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas, Marques dos 
Santos, reitor da Universidade 
do Porto, Afonso Pinhão 
Ferreira, diretor da FMDUP , 
António Felino, presidente do 
Conselho Científico da FMDUP, 
e António Vasconcelos Tavares, 
presidente da Assembleia da 
Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade de Lisboa



16  I omd I JULHO 2014

“(...) A Universidade do Porto confere hoje o 
Doutoramento Honoris Causa a uma das grandes figuras 
das ciências médico-dentárias, meu grande amigo e 
colega Dr. Orlando José Mendes Monteiro da Silva.
A atribuição do grau de Doutor Honoris Causa, por parte 
de uma Universidade, significa sempre que se trata do 
reconhecimento de uma personalidade notável, pelas 
suas atitudes, pela sua obra, pelo seu conhecimento ou 
pela sua contribuição para a Humanidade. 
É a proclamação pública do Agraciado, e recebe dele a 
honra da aceitação! O que eleva, eleva a todos. Assim 
acontece com o doutoramento Honoris Causa.
A Universidade do Porto distinguiu, desde 1921, 
86 personalidades nacionais e estrangeiras, como 
reconhecimento pelo seu contributo. Uma lista restrita onde 
cabem académicos, cientistas, mas também desportistas, 
personalidades da cultura e da política, Prémios Nobel, 
entre outras figuras que se dão a conhecer neste espaço.
É a primeira vez que a Universidade do Porto atribui 
tão importante título de Doutoramento Honoris Causa, 
proposto pela Faculdade de Medicina Dentária, a 
uma personalidade crucial para o desenvolvimento 
e afirmação da credibilidade da profissão de médico 
dentista. E um dia especial como o que hoje se apresenta, 
a comemoração anual do dia da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade do Porto, merece assinalar tal 
feito (…) ”.
“(…) Como dizia Abel Salazar, médico e professor da nossa 
Universidade, que trabalhou e viveu no Porto: “O médico 
que apenas sabe medicina, nem medicina sabe”.
O Dr. Orlando Monteiro da Silva soube aplicar bem este 
conceito enquanto personalidade eminente, alargando a 
sua ação, apostando no desenvolvimento e prestígio da 
medicina dentária e melhoria da saúde oral. 
A política nunca foi para ele, como para tantos outros, a 
“arte do possível”, mas antes, e muito mais que isso, a 

“arte de tornar possível o que é necessário”, parafraseando 
Alberto Boal, e na determinação do “necessário” como 
objeto e fim de toda a ação política.
O gosto e empenho de contribuir com ideias e projetos para 
a sociedade, no sentido de ajudar as populações mais 
desfavorecidas, fez com que desenvolvesse estratégias 
revestidas de enorme visibilidade e que o levaram a ser 
um Bastonário com uma visão política abrangente.
Desenvolveu ações de cooperação entre os governos 
e a Ordem dos Médicos Dentistas para garantir que as 
crianças, grávidas e idosos com baixos rendimentos, 
possam ter acesso a cuidados médico-dentários (…)”.
“(…) O Dr. Orlando Monteiro da Silva, enquanto bastonário, 
pautou-se pela aproximação aos estabelecimentos de 
ensino superior públicos e privados, numa concertação 
notável na regulação do ensino médico-dentário. 
Ajudou as instituições de ensino superior a protagonizar 
reformas de adequação às diretrizes europeias, 
nomeadamente ao Processo de Bolonha, o que contribuiu 
para a evolução considerável da medicina dentária. 
Foi durante os seus mandatos que se regraram as 
especialidades dentro da medicina dentária, valorizando 
o ensino pós-graduado da área, cujo pioneirismo coube à 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. 
A sua postura e atitude ao longo destes anos de mandato 
permitiram à Ordem dos Médicos Dentistas projetar uma 
imagem forte, positiva e ativa, quer na sociedade civil quer 
nos órgãos institucionais. 
Mas o Dr. Orlando Monteiro da Silva partilha o seu sucesso 
e reparte protagonismo com a sua equipa. 
Foi neste espírito de partilha, de capacidade de liderança 
e de realização e na continuidade da sua obra que foi 
eleito para o cargo de Presidente da Federação Dentária 
Internacional (FDI), em 2011, assumindo um mandato 
de dois anos. Sai vencedor à primeira volta numa eleição 
disputada com dois colegas: um da Austrália e outro de 
Hong Kong.
Representou, nas instâncias internacionais, mais de 
1 milhão de médicos dentistas de 140 associações 
dentárias e cerca de 60 grupos de especialistas de todo 
o mundo. Foi o mais jovem presidente, e a primeira vez 
que um português assumiu a presidência da Federação 
Dentária Internacional (…)”. 
“(…) Os discursos por ele proferidos e as atitudes nos 
distintos cargos que ocupou marcam uma diretriz política 
para cada um dos grandes problemas dos médicos 
dentistas ou para cada um dos problemas de saúde oral 
nacionais e internacionais. Estes não diferem, senão na 
madurez da forma e profundidade das ideias, daqueles 

EXCERTOS DO DISCURSO DO ELOGIADOR 
ANTÓNIO FELINO, PROFESSOR CATEDRÁTICO DA FMDUP
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outros que já suscitavam a admiração dos colegas e 
professores.  
Foi membro da direção do Dental Liaison Committee, que 
mais tarde se designou Council of European Dentists do 
qual foi presidente, numa eleição disputada, da qual sai 
vencedor com cerca de 70% dos votos relativamente ao 
seu concorrente (…)”. 
“(…) É notável que o bastonário de uma Ordem Profissional 
tão jovem como a Ordem dos Médicos Dentistas seja 
eleito e reconhecido pelos seus pares Bastonários, entre 
as 16 Ordens Profissionais, de onde fazem parte Ordens 
tão antigas e com tantas tradições, como por exemplo a 
Ordem dos Médicos, a Ordem dos Advogados ou a Ordem 
dos Engenheiros.
Moveu esforços de incentivo à criação de emprego jovem 
e à integração dos jovens médicos dentistas no mercado 
profissional, através do programa “Impulso Jovem”. 
Aliás, a sua preocupação com a classe profissional mais 
jovem foi sempre uma constante, conduzindo à criação do 
“Conselho dos Jovens Médicos Dentistas”. 
Em toda a obra do Dr. Orlando Monteiro da Silva, sempre 
igual a si mesmo, sempre fiel às virtudes ancestrais que 
herdou, à formação moral que recebeu no ambiente 
familiar e à formação intelectual que lhe deu a Escola, 
na idade em que se moldam consciências e se definem 
os carácteres, se sente a presença viva, não apenas do 
médico dentista e do bastonário, mas a presença do 
Homem, na lealdade do seu carácter, na coerência da 
sua conduta, na verdade e franqueza das suas atitudes, 
na firmeza da sua vontade e do seu invulgar poder de 
realização, e até - porque não dizê-lo? - na humildade e 
simplicidade do seu trato pessoal e que constituem uma 
das notas mais marcantes da sua personalidade (…)”. 
“(…) Na longa e vasta obra do Dr. Orlando Monteiro da 
Silva como médico dentista e como bastonário, muito 
mais haveria sem dúvida a salientar. 
Mas como expressão máxima e como síntese da sua 
capacidade criadora, dos seus altos méritos, do seu 
saber e da sua inteligência, e até das suas qualidades 
naturais de comunicabilidade, de confiança nos homens 
e de devoção ao bem comum, de simplicidade e de 
autenticidade perante a vida, é na medicina dentária que 
ficará para sempre o seu “retrato a corpo inteiro”.
Senhor Reitor da Universidade do Porto:
Está presente para receber o título de Doutor Honoris 
Causa o Dr. Orlando Monteiro da Silva. Altos são os méritos 
pessoais de que vem revestido e que justificariam, só 
por si, a mercê que a minha Faculdade propôs lhe fosse 
conferida. Mas vem acompanhado, além disso, do mais 
idóneo e qualificado dos apresentantes que poderia ter 
escolhido, o seu Padrinho, ilustre Diretor desta Casa, 
Senhor Professor Afonso Pinhão Ferreira. 
Muito obrigado”.

“(…) Não restam dúvidas que o Dr. Orlando, representa 
uma personalidade eminente que se tem distinguido na 
atividade profissional, na atividade cultural e na ativida-
de política e que contribuiu para o prestígio e engrandeci-
mento do País e da Universidade do Porto, em particular. 
Com a atribuição do título Doutor Honoris Causa, preten-
de a Universidade do Porto, prestigiar-se com figuras que 
emprestam a sua disponibilidade à causa pública e que, 
simultaneamente, os homenageados se sintam honrados 
por pertencer ao colégio dos doutores. A Universidade 
espera deste novo doutor um forte abraço ao sentido da 
colegiabilidade que graça entre os seus pares, quer na 
construção da sabedoria com ética, quer na intransigente 
defesa dos valores humanistas e na promoção das sábias 
causas iluministas (…)”. 
“(…) Senhor Reitor, Autoridades, Académicos e ilustres 
convidados,
Quero publicamente afirmar que conheço bem o trajeto 
de vida do Dr. Orlando Monteiro da Silva e quero atestar 
tratar-se de uma pessoa com formação inteira, um profis-
sional alicerçado na ética, um líder que pratica os bons va-
lores da civilização humana. Enfim, um Homem com letra 
grande, onde se lhe reconhecem amplas
qualidades de liderança, onde não encontra refúgio a dis-
criminação, a prepotência, a desonestidade, mas sim, a 
tolerância, a seriedade na crítica e a dimensão ética em 
tudo o que faz. Enfim, um líder que tenta sistematicamen-
te ajuizar a verdade mais estatisticamente humana, quali-
dade de ouro num político de excelência.
Assim, eu, Afonso Pinhão Ferreira, louvando e reconhecen-
do o valor e os méritos já invocados pelo Elogiador, peço 
ao Sr. Reitor que atribua o título de Doutor Honoris Causa 
pela Universidade do Porto a Orlando Monteiro da Silva”.

EXCERTOS DO DISCURSO
DO PADRINHO 
AFONSO PINHÃO FERREIRA, 
DIRETOR DA FMDUP
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O presidente do Governo Regional dos Açores, 
Vasco Cordeiro, recebeu a 12 de junho a 

Ordem dos Médicos Dentistas, a quem garantiu 
o empenho do seu executivo na implementação 

de medidas que continuem a garantir os 
melhores indicadores possíveis de saúde oral na 

Região.

VISITA INSTITUCIONAL À REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
REFORÇA O APOIO 
GOVERNAMENTAL À MEDICINA 
DENTÁRIA NA REGIÃO

ilhas, bem como no setor privado, 
pelo mecanismo de reembolsos 
existente.
A este propósito, foram 
partilhadas as dificuldades 
orçamentais que condicionam o 
mecanismo de revisão da tabela 
de comparticipações em curso. 
A OMD salientou, como aspeto 
positivo, a adoção da Tabela de 
Nomenclatura da OMD para este 
efeito. Relativamente aos valores, 

À comitiva da Ordem dos 
Médicos Dentistas, composta 
pelo bastonário, Orlando Monteiro 
da Silva, e pelo representante da 
Região Autónoma dos Açores no 
Conselho Diretivo, Artur Lima, o 
governante reiterou o apoio do 
Governo à medicina dentária no 
setor público, através da intenção 
de reforçar a aposta nesta área 
médica e do seu papel nos 
centros de saúde das diversas 
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manifestou ainda que, de uma 
análise geral, os mesmos não são 
compatíveis com a melhoria da 
acessibilidade da população aos 
cuidados de medicina dentária.
Ainda na Ilha de São Miguel, a 
OMD foi recebida pelo presidente 
da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, José Manuel Bolieiro, e 
pela vereadora da Ação Social, 
Fátima Rego Ponte. Foram 
abordadas diversas possibilidades 
de cooperação institucional com 
vista à promoção da saúde oral no 
concelho e à parceria institucional 
da autarquia com a OMD a propósito 
da esfera de regulação da OMD.
Já na Ilha Terceira, a 13 de junho, 
uma delegação da OMD reuniu 
com o secretário Regional da 
Saúde, Luís Mendes Cabral, que se 
comprometeu em colocar de parte 

a ideia do estabelecimento de uma 
convenção com a medicina dentária 
para com o setor privado na Região.
Considerou o secretário Regional da 
Saúde, e a OMD, que tal conceito, 
nos moldes em que foi proposto 
e que mereceu frontal oposição 
da OMD, nada acrescentaria à 
abordagem que tem vindo a ser 
feita da inserção de médicos 
dentistas nos centros de saúde em 
complementaridade com o setor 
privado apoiando-se a população, 
neste último caso, através do 
mecanismo de reembolso.
Nesse sentido, a OMD 
disponibilizou-se para integrar um 
grupo de trabalho no sentido da 
revisão da tabela de reembolsos. 
Luís Mendes Cabral comprometeu-
se, uma vez mais, com o Serviço 
Regional de Saúde, com o sistema 

público de apoio à população na 
promoção da saúde e da doença, 
incluída a medicina dentária.
Foram ainda abordados vários 
aspetos relativos ao estatuto 
dos médicos dentistas no setor 
público, bem como sobre a 
necessidade e a pertinência da 
inserção dos médicos dentistas no 
sistema hospitalar da Região. 
Esta ronda institucional que 
a OMD realizou nos Açores, 
contemplou ainda duas reuniões 
com os médicos dentistas que 
exercem na Região, uma em 
Ponta Delgada e outra em Angra 
do Heroísmo, com o objetivo de 
auscultar os profissionais e fazer 
um balanço da situação atual 
da saúde oral no setor público e 
privado e perspetivas de futuro 
para a Região.

FORAM AINDA 
ABORDADOS 
VÁRIOS 
ASPETOS 
RELATIVOS 
AO ESTATUTO 
DOS MÉDICOS 
DENTISTAS 
NO SETOR 
PÚBLICO, BEM 
COMO SOBRE A 
NECESSIDADE E 
A PERTINÊNCIA 
DA INSERÇÃO 
DOS MÉDICOS 
DENTISTAS 
NO SISTEMA 
HOSPITALAR 
DA REGIÃO. 

“

“

OMD na Secretaria Regional da Saúde

OMD na Câmara Municipal de Ponta Delgada
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CONSELHO DIRETIVO 

ALGUNS DESTAQUES DE 2013

1. NOVO ESTATUTO DA OMD 
A Ordem dos Médicos Dentistas 
enviou, para análise do Governo, a 
proposta de Estatuto a 11 de feve-
reiro de 2013, em 30 dias após a 
publicação da Lei, de acordo com a 
data limite. Foi uma proposta elabo-
rada pelo Conselho Diretivo tendo 
em conta a vontade expressa pela 
classe no inquérito e consulta públi-
ca realizados, bem como pela audi-
ção de cada órgão social da OMD.  

2. PRESCRIÇÃO
DE MEDICAMENTOS 
– NOVO MODELO 
DE RECEITAS E VINHETAS 
Acompanhamos de perto a intro-
dução obrigatória das novas re-
ceitas e vinhetas médicas para 
prescrição de medicamentos com-
participados, que entrou em vigor 
a 15 de fevereiro de 2013.

3. CAMPANHA 
DE DIVULGAÇÃO 
E PROMOÇÃO DA SAÚDE 
ORAL “30 SEGUNDOS PARA 
SORRIR” E “SAÚDE ORAL 
É SAÚDE GERAL”
Foram desenvolvidas duas campa-
nhas para promoção da saúde oral 
e visita ao médico dentista.
Desde abril, ao longo de dois me-
ses, a Rádio Renascença e a RFM 
divulgaram práticas para uma boa 
saúde oral.
No final do ano, e também durante 
dois meses, a Ordem dos Médicos 
Dentistas alertou os leitores das 
duas revistas com maior audiên-
cia conjunta em Portugal, Notícias 
Magazine e Correio da Manhã Do-
mingo, para as doenças da boca, 
a importância da sua prevenção, 
as consequências para a saúde 
em geral e os cuidados a ter com 
a saúde oral nas diferentes faixas 
etárias.
O objetivo destas campanhas foi 
chamar a atenção para a impor-
tância da saúde oral na saúde em 
geral, promovendo a ida ao médico 
dentista.

As atividades em que o Conselho Diretivo está envolvido, a cada ano de 
mandato que passa, têm sido cada vez mais. Todavia, existem algumas que 

merecem ser realçadas, pelo que, como vem sendo hábito, trazemos ao 
conhecimento dos colegas os principais destaques da atividade institucional do 

Conselho Diretivo durante o ano 2013.

Sobre o tema, foram publicadas 
periodicamente informações na 
página eletrónica da OMD, bem 
como uma vasta informação envia-
da a toda a classe. O processo foi 
acompanhado também nas Regi-
ões Autónomas.
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teve oportunidade de descrever 
em pormenor, na Comissão Parla-
mentar de Saúde, a situação da 
medicina dentária em Portugal.
O acesso da população à medicina 
dentária e as condições de empre-
gabilidade dos médicos dentistas 
foram, também, abordados.
O motivo concreto da audiência 
prendeu-se com os elevados valo-
res das taxas de inscrição e regis-
to na ERS e o projeto Sinas Saúde 
Oral.

7. CRIAÇÃO 
REGULAMENTO COMISSÃO 
PERICIAL DA OMD
O Conselho Diretivo aprovou, por 
unanimidade, a 13 de julho de 
2013, o projeto relativo à criação, 
organização e funcionamento da 
Comissão Pericial da OMD, consul-
tado o Conselho Deontológico e de 
Disciplina. 

8. LICENCIAMENTO
VISTORIAS – INTERVENÇÃO 
JUNTO DO DIRETOR-GERAL 
DA SAÚDE E ARS PARA 
ADOÇÃO UNIFORME 
DA LEGISLAÇÃO E APOIO 
A ASSOCIADOS
Na sequência de várias exposi-

ções que foram chegando à OMD 
da parte de médicos dentistas, 
cujos consultórios foram sujeitos a 
vistorias e inspeções por diversas 
autoridades de saúde concelhias, 
a OMD entendeu, na defesa da 
profissão e da saúde pública, en-
cetar uma ação dirigida e concreta 
junto do Ministério da Saúde e da 
Direção-Geral da Saúde.
Esta intervenção teve como obje-
tivo o esclarecimento de diversas 
atuações não consonantes com a 
uniformidade na aplicação dos cri-
térios de avaliação por parte das 
autoridades durante as vistorias e 
inspeções previamente acordados.

9. COLABORAÇÃO EM 
VISTORIAS E INSPEÇÕES 
A CONSULTÓRIOS 
DE MEDICINA DENTÁRIA, 
LABORATÓRIOS 
DE PRÓTESE E LOCAIS 
DE BRANQUEAMENTO 
DENTÁRIO
Dando continuidade ao projeto 
criado em 2011, pelo combate 
ao exercício ilegal, a Ordem dos 
Médicos Dentistas tem alertado e 
colaborado com as autoridades re-
guladoras, as autoridades de saú-

4. CHEQUE-DENTISTA 
PARA JOVENS COM 16 
ANOS E CANCRO ORAL: 
PROTOCOLO 
DE ALARGAMENTO
A Ordem dos Médicos Dentistas e 
o Ministério da Saúde assinaram a 
7 de maio de 2013, no Porto, o pro-
tocolo de alargamento do programa 
cheque-dentista aos jovens com 15 
anos completos e ao rastreio e diag-
nóstico precoce do cancro oral.
Numa altura de austeridade e de 
cortes orçamentais profundos, em 
especial no setor da saúde, foi pos-
sível manter a dotação financeira 
do programa e alargá-lo. A Ordem 
dos Médicos Dentistas tudo fez 
para assegurar a continuação do 
programa e a sua manutenção.

5. PUBLICAÇÃO 
REGULAMENTO QUATRO 
NOVAS ESPECIALIDADES 
E CONSULTA PÚBLICA 
DO REGULAMENTO 
DAS ESPECIALIDADES
Foram publicados a 12 de junho 
de 2013 na II Serie do Diário da 
República, os regulamentos das 
quatro novas especialidades da 
Ordem dos Médicos Dentistas, en-
dodontia, prostodontia, saúde pú-
blica oral e medicina dentária hos-
pitalar. Foi, também, colocado em 
consulta pública o regulamento de 
candidatura destinado às especia-
lidades de cirurgia oral, periodon-
tologia e odontopediatria.

6. ERS – POSIÇÃO SOBRE 
SINAS E OMD CONTESTA 
TAXAS ELEVADAS 
NO PARLAMENTO
A OMD lançou um inquérito aos 
médicos dentistas acerca dos 
valores envolvidos no registo e 
manutenção das clínicas e consul-
tórios na plataforma da Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS). 
Com base nos resultados obtidos, 
a Ordem dos Médicos Dentistas ...

A ORDEM 
DOS MÉDICOS 
DENTISTAS E O 
MINISTÉRIO 
DA SAÚDE 
ASSINARAM 
A 7 DE MAIO 
DE 2013, 
NO PORTO, O 
PROTOCOLO DE 
ALARGAMENTO 
DO PROGRAMA 
CHEQUE-DENTIS-
TA AOS JOVENS 
COM 15 ANOS 
COMPLETOS E 
AO RASTREIO E 
DIAGNÓSTICO 
PRECOCE DO 
CANCRO ORAL.

“

“
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de, entre outras, contra o exercício 
ilegal na profissão, denunciando 
locais não habilitados à prática de 
atos de medicina dentária. A OMD 
acompanha as autoridades em 
planos de inspeção conjuntos. Na 
sequência de alguns resultados 
das inspeções, a OMD participou 
criminalmente dos visados ilegais.

de branqueamento) e dispositivos 
médicos no âmbito da medicina 
dentária.

médicos dentistas; cosméticos 
sem marcação CE; prescrição de 
medicamentos por médico dentis-
ta ou odontologista; utilização de 
folhetos científicos da OMD; apre-
ciação da  proposta de decreto-lei 
que estabelece o regime jurídico 
relativo à prevenção de feridas 
provocadas por dispositivos mé-
dicos corto-perfurantes; compe-
tência/legitimidade dos médicos 
dentistas para a emissão de ates-
tados médicos; Decreto Legislati-
vo Regional sobre regime jurídico 
da abertura, modificação e funcio-
namento das unidades privadas 
de saúde na RAA; novo regime 
de convenções do setor privado; 
proposta pela ANQEP para a qua-
lificação do técnico(a) assistente 
dentário (a)”, etc. 

15. ELEIÇÕES PARA 
A DIREÇÃO DO COLÉGIO 
DE  ORTODONTIA
O médico dentista Luís Jardim foi 
reconduzido como presidente da 
direção do Colégio de Especiali-
dade de Ortodontia, após eleições 
com lista única, realizadas a 27 de 
abril de 2013. A direção é ainda 
composta pelos secretários Jor-
ge Dias Lopes, Armandino Alves, 
Nuno Montezuma de Carvalho e 
Francisco Fernandes do Vale.

10. FORMAÇÃO 
CONTÍNUA
A OMD tem reforçado o seu progra-
ma de formação contínua por todo 
o território nacional, na sua maio-
ria ações gratuitas para os asso-
ciados, com particular nota para 
o aumento significativo do número 
de participantes.
Também importa realçar a aposta 
permanente na realização de um 
congresso de grande qualidade 
científica e socioprofissional 
que continua a ter uma adesão 
significativa de médicos dentistas 
e que complementa esta ação 
com a realização da expo-dentária.
 11. COOPERAÇÃO 
OMD - INFARMED, I.P. 
No âmbito do reforço da coopera-
ção entre a Ordem dos Médicos 
Dentistas e a Autoridade Nacional 
do Medicamento (Infarmed, I.P.), 
concretizado no protocolo cele-
brado a 9 de novembro de 2012, 
a OMD reuniu com diversos ele-
mentos do Infarmed I.P., no senti-
do de colaborar na regulação de 
matérias relacionadas com medi-
camentos, cosméticos (produtos 

12. ENSINO SUPERIOR 
– SEMINÁRIO COM 
O RESPONSÁVEL 
MINISTERIAL/ REUNIÃO 
COM OS DIRETORES 
DAS FACULDADES
Na sequência da preocupação vá-
rias vezes manifestada pela OMD, 
relativamente ao excesso de for-
mação de profissionais no setor, 
debatemos estas questões com o 
secretário de Estado responsável 
pela pasta ministerial. No intuito 
de criar uma posição conjunta que 
possa agregar as faculdades de 
medicina dentária e a sua auto-
nomia constitucional e a OMD, foi 
realizada uma reunião de reflexão 
durante o congresso anual.   

13. PRODUÇÃO 
DE NOVOS FOLHETOS 
INFORMATIVOS
Com o intuito de informar o públi-
co em geral e dotar os médicos 
dentistas de informações úteis 
para a sua prática clínica, a OMD 
lançou um folheto com conteúdos 
atualizados  sobre branqueamento 
dentário e outro sobre acidentes 
ocupacionais.

14. EMISSÃO 
DE PARECERES SOBRE 
VÁRIOS DIPLOMAS 
EM CONSULTA
Identificação das vinhetas dos 

16. DIA MUNDIAL 
DA SAÚDE ORAL
A Ordem dos Médicos Dentistas 
e a Direção-Geral da Saúde cele-
braram conjuntamente o Dia Mun-
dial da Saúde Oral, no dia 20 de 
março de 2013, auditório do Infar-
med, I.P. , em Lisboa.
O tema escolhido para celebração foi 
“Dentes saudáveis, vida saudável”.

TAMBÉM 
IMPORTA 
REALÇAR A 
APOSTA 
PERMANENTE NA 
REALIZAÇÃO DE 
UM CONGRESSO 
DE GRANDE 
QUALIDADE 
CIENTÍFICA 
E SOCIOPRO-
FISSIONAL QUE 
CONTINUA A TER 
UMA ADESÃO 
SIGNIFICATIVA 
DE MÉDICOS 
DENTISTAS 
E QUE 
COMPLEMENTA 
ESTA AÇÃO COM 
A REALIZAÇÃO 
DA EXPO-
-DENTÁRIA.

“

“

...
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A proximidade e o contacto, maior ou menor, obrigatório ou facul-
tativo, que temos com as organizações, na maioria das vezes, não nos 
permite apreender a atividade que desenvolve no seu todo. Quando 
temos oportunidade de ir um pouco mais além que o dia-a-dia nos 
permite ver, temos a noção que esta visão simplificada, que auto-
maticamente desenvolvemos, limita mesmo a nossa capacidade de 
interagir com essa mesma organização. A publicação deste quadro 
em que observamos todos os grupos de trabalho que a OMD integra, 
apesar de não cobrir toda a atividade desenvolvida pela OMD, tem 
essa função: mostrar a todos uma parte significativa do que se faz no 
quotidiano da Ordem. Muito desse trabalho “peca” por ser silencioso e 
por não ultrapassar os bastidores, não se percebendo assim o volume 
e a qualidade de muito do trabalho que se vai realizando e o grande 
número de pessoas que envolve. Tomando estes dois eixos de análi-
se - o volume e a qualidade do trabalho realizado ou em curso e os 
colaboradores nele envolvidos - algumas considerações são devidas.  
A OMD ao longo dos anos tem vindo a promover, para além do muito 
que decorre da sua própria função reguladora primária que lhe é con-
ferida pelo Estado, uma política muito proativa de relacionamento com 
diversas entidades, que de alguma forma estão ligadas ao setor ou 
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GT para a definição dos requisitos necessários ao 
funcionamento de unidades móveis de saúde oral 
/ promoção e protecção da saúde oral DGS Paulo Ribeiro de Melo

GT Tabaco: Programa Nacional para 
Prevenção do Tabagismo OMD Marta Resende, Eunice Carrilho, José Frias Bulhosa, 
   Tiago Pires Frazão e Ricardo Oliveira Pinto

Grupo Técnico-Consultivo Tabaco DGS/OMD Marta Resende

Comissão de Acompanhamento do Programa 
Nacional de Promoção da Saúde Oral OMD Paulo Ribeiro de Melo

Comissão de Acompanhamento do PIPCO OMD Paulo Ribeiro de Melo, Pedro Ferreira Trancoso, 
   José Frias Bulhosa, António Mano Azul 
   (estomatologista), Tiago Pires Frazão, 
   Otília Lopes, Filipe Freitas, Luís Monteiro, Helena Costa

GAL - Gabinete de Apoio ao Licenciamento 
de Clínicas e Consultórios OMD Paulo Ribeiro de Melo, Patrícia Manarte Monteiro, 
   José Rosa, Paulo Rompante, Jaime Alberich Mota, 
   José Alão Freitas, Isabel Veiga, André Moz Caldas, 
   Ricardo Maia, Tiago Pires Frazão, Ricardo Oliveira Pinto

GT Plataforma Nacional para a Obesidade DGS Pedro Graça (DGS) e da OMD: Paulo Rompante, 
   Ricardo Oliveira Pinto, Humberto Santos Silva, 
   Pedro Pinto e Gil Fernandes Alves

Comissão Nacional de Medicamentos 
e Produtos de Saúde 
do âmbito da Medicina Dentária (CNMPSMD) OMD/INFARMED Paulo Ribeiro de Melo, Tiago Pires Frazão, 
   Patrícia Manarte Monteiro

ENVOLVIMENTO DOS MÉDICOS DENTISTAS
GRUPOS DE TRABALHO E PARCERIAS OMD

que podem ajudar a alavancar a saúde, nomeadamente a saúde oral, 
no nosso país. Seja criando ela própria grupos de trabalho internos ou 
promovendo grupos de trabalho multidisciplinares, seja respondendo 
a convites para iniciativas de terceiros. Esta proatividade leva a me-
dicina dentária a penetrar em campos que, por vezes, poderão não 
parecer os mais evidentes, mas que certamente tem contribuído para 
o crescimento da sua relevância na sociedade portuguesa. O alarga-
mento desta política ao cenário internacional tem sido também um 
excelente fator de desenvolvimento da medicina dentária nacional. 
Quanto à composição ou à participação em grupos multissectoriais, 
temos aqui um excelente reflexo do dinamismo da profissão no nosso 
país. É de uma relevância notável todas estas participações e envol-
vimentos serem feitos de forma voluntária. É um número muito signi-
ficativo de médicos dentistas que, para além do tempo que dedicam 
ao exercício da profissão, à formação ou à investigação, encontram 
ainda tempo e sobretudo motivação para colaborarem ativamente do 
crescimento da profissão e nas suas diferentes formas de expressão 
de uma responsabilidade social que é pedida a uma profissão com-
prometida com a educação para a saúde e a promoção da saúde 
pública.    
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GT do Alto Comissariado da Saúde 
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Qualifications CED Paulo Ribeiro de Melo
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FDI - World Dental Development 
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FDI - Communications & Members 
Support Committee FDI Natália Lucas Nunes

ERO - WG Prevention  ERO Paulo Ribeiro de Melo

ERO - WG Education  ERO Paulo Ribeiro de Melo
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practitioners and universities ERO Paulo Ribeiro de Melo

GIEI - Gabinete Intervenção ao Exercício Ilegal  Tiago Pires Frazão, Ricardo Oliveira Pinto, Tiago Pires Frazão, 
   Pedro Nunes, Patrícia Almeida, Joana Colaço, 
   Diogo Guerreiro, Alexandre Goulão, João Tiago Ferreira, 
   Filipa Vaz Pereira, António Amaral, Filipa Lopes, 
   Pedro Ribeiro, Abílio Martins, Tiago Estrela, Luís Bento Ferreira, 
   Patrícia Manarte Monteiro, Jaime Alberich Mota, 
   Humberto Santos Silva, Patrícia Carolo Castro
   
Grupo Trabalho Concelhos Regionais Colégio de Ortodontia Grupo Regional Sul: Nuno Montezuma de Carvalho, 
   Cristina Baptista e Marcus Veiga
   Grupo Regional Centro: Francisco Vale, 
   Carlos Alberto Mota e Luísa Maló
   Grupo Regional Norte: Jorge Dias Lopes, 
   Maria João Ponces e João Cerejeira

Regulação da profissão de assistentes dentárias 
(Agência Nacional da Qualidade) OMD Jaime Alberich Mota, Patricia Manarte Monteiro, 
   Gil Fernandes Alves
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Comissões Constitutivas - Especialidades OMD Odontopediatria: Gil Fernandes Alves, Tiago Pires Frazão, 
   Filomena Salazar
   Periodontologia: Pedro Pires,  Paulo Ribeiro de Melo, 
   Ricardo Oliveira Pinto
   Cirurgia Oral: António Felino,  João carvalho, 
   Germano Rocha, Ricardo Faria e Almeida, Eunice Carrilho

CEPO  - Conselho Ético e Profissional de Odontologia CEPO Nuno Sousa e Silva (CEPO)

Projecto Europeu de Rastreio Precoce
e Prevenção do Cancro Oral Projeto Europeu Otília Lopes

Grupo Trabalho Tabela Nomenclatura OMD Paulo Ribeiro de Melo, Gil Fernandes Alves, 
   J. Francisca Domingues

Grupo Trabalho Radiologia OMD Paulo Ribeiro de Melo, Patricia Manarte Monteiro, 
   Ferreira da Costa, Ana Paula Reis

Grupo Trabalho Manual de Boas Práticas OMD Orlando Monteiro da Silva, Paulo Ribeiro de Melo, 
   Patricia Manarte Monteiro

Grupo Trabalho Planos Saúde OMD Tiago Pires Frazão, Patrícia Carolo Castro

Fórum Regional do Centro 
das Ordens Profissionais (FRCOP) FRCOP Francisco Coelho Gil

Grupo de trabalho da norma “Prescrição 
de antibióticos em patologia dentária”  OMD/DGS Paulo Ribeiro de Melo, Pedro Ferreira Trancoso

Grupo de trabalho da norma “Prescrição 
de analgésicos em patologia dentária”  OMD/DGS Paulo Ribeiro de Melo, Filipa Soares Franco, 
   Pedro Ferreira Trancoso

Comissão Científica OMD Ricardo Faria e Almeida, Cassiano Scapini, 
   Cristina Trigo Cabral, Francisco Fernandes do Vale, João Desport, 
   João Dias, João Paulo Tondela, José João Mendes, Luís Pedro Ferreira, 
   Mário Vasconcelos, Patrícia Manarte MonterioManarte 
   Monteriomanarte MonterioManarte Monteiro, Paulo Durão Maurício, 
   Paulo Rompante, Pedro Ferreira Trancoso, Pedro Pires, 
   Sandra Gavinha, Sofia Arantes Oliveira, Susana Noronha

Centro de Formação Contínua OMD Ricardo Faria e Almeida, J. Francisca Domingues, 
   José Rosa, Miguel Albuquerque Matos, Pedro Samões, 
   Nuno Montezuma de Carvalho, Pedro Nunes Pinto, Alexandra Abreu

Comissão Organizadora do Congresso 2014 OMD Gil Fernandes Alves, Filipa Vaz Pereira, Humberto Santos Silva, 
   Inês Guerra Pereira, Jaime Alberich Mota, Joana Sousa Lobo Branco, 
   Mónica Morado Pinho, Patrícia Carolo Castro, Pedro Pires, 
   Pedro Samões, Ricardo Oliveira Pinto, Susana Almeida Ferreira

Conselho dos Jovens Médicos Dentistas OMD Humberto Santos Silva; conselho consultivo: 
   J.  Francisca Domingues,  Patrícia Carolo Castro, Ricardo Faria e Almeida, 
   Ricardo Oliveira Pinto, Tiago Pires Frazão; 
   conselho geral: Ana Louraço, António Roma Torres, 
   Bernardo Neves, Filipa Sousa, Filipa Vaz Pereira, Francisco Correia, 
   Guilherme Tavares, Gustavo Vieira Pinto, Honorato Vidal, 
   Inês Guerra Pereira, Joana Leite do Carmo, João Gião Carvalho, 
   João Oliveira, Luís França Martins,Manuel António Machado,  
   Mariana Saavedra, Mário R. Ferreira, Pedro Ambrósio,
   Ricardo Mendes, Sara Castro, Sara Pinto, Sónia Serra, 
   Susana Almeida Ferreira, Verónica Martins.
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Pergunta o aluno ao professor: Prof. qual é o “protocolo”? O Prof. responde-lhe. O 
“protocolo”? Sim Prof., o “protocolo”. Será que eu estava a interpretar bem? Estaria o 
aluno a passar por cima de tudo o que não podia? Não...decidi dar o benefício da dúvida 
e solicitei a apresentação do diagnóstico, do plano de tratamento e do prognóstico. Decidi 
tentar perceber o que era o “protocolo” e o que representava. Como se eu não soubesse! 
Porque é que nesse dia reagi assim? Porque a situação estava a tornar-se recorrente.
Pedi ao aluno que se sentasse. Decidi explicar-lhe, no caso, a fisiologia, os mecanismos 
de ação fisiológicos e adverti-o. Vou explicar-lhe os mecanismos. 
Os mecanismos Prof.?  Mas o que nós temos que saber e fazer bem não é o “protocolo”?
Respirei fundo, sem que ninguém tenha percebido, e perguntei-lhe se não seria melhor 
e mais útil aprender e compreender a fisiologia e os seus mecanismos de ação? E dessa 
forma adquirir o conhecimento e construir as ferramentas ao nível do raciocínio que 
lhe permitissem, em diferentes situações clínicas, entender o que aconteceu e como 
proceder? A conversa não ficou exatamente por aí. 
Nesse dia, fui para casa a pensar. A pensar? Cheguei a casa sem saber se estava trânsito, 
sem me conseguir lembrar dos semáforos que estavam verdes e vermelhos. Jantar não 

foi a mesma coisa. Não descomprimi e descansar, como dizem os 
tripeiros, “foi no Batalha”.
Já que não descansei, tentei aproveitar o tempo. Pensei, refleti, 
meditei e fiquei inquieto. Não era aquele aluno que estava em 
questão. Será que a conclusão era... não... os meus alunos não 
queriam, não sentiam a necessidade de adquirir as bases ao nível 
do conhecimento para fazer diagnóstico? Para planear? Para 
prever? Não…os meus alunos só queriam saber como “resolver 
o caso”, “a coisa”, “o tal”, “o protocolo”? E com o material mais 
bonito? Não...e o que fizeram às aulas que lhes foram dadas, ao 
conhecimento que lhes transmitiram? Aconselhei-me a ir com 
calma. 
Teria sido mais fácil continuar a dormir e baixar os braços. Teria 
sido mais fácil criar a convicção mental que os alunos eram 
fracos, o que não era verdade. Mas não. Eu tinha que perceber. 
No fundo, queria saber o que estava a acontecer. Queria conhecer 

as motivações. Queria contrariar a todo o custo a tendência. Na verdade, o assunto 
interessava-me. Interessava-me? Pior que isso era professor deles. O fraco podia ser eu! 
Confesso que a minha vontade, assim existissem as condições, era..., não..., não era..., 
eu queria tornar-me um “infiltrado”! Pois, mas eu não era aluno! Ainda assim era a minha 
vontade!
Interroguei-me. Quando dei conta já estava a pensar no “plano b”, no “c”. Não me serviu 
de consolação “mandarem-me” olhar para “Bolonha” como sendo a “culpada” de tudo! 
Admitir que todas essas transformações podem fazer pairar no ar uma nuvem cinzenta 
carregada com potencial para poder transformar o ensino e a profissão medicina 
dentária em “dentária”, seria o maior e o mais rude dos golpes para a medicina dentária 
portuguesa. Estaremos todos atentos e do mesmo lado ou é uma questão de “protocolo”?

Paulo Rompante
Médico dentista
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Artigo de Revisão

LASER DE TECIDOS MOLES
EM ODONTOPEDIATRIA
VIEIRA C.1, PAIVA E.2,  FERREIRA L.P.3 

1Médica dentista (FCSUFP), Mestrado em Odontopediatria (FO - Univ. Barcelona), Aluna de Doutoramento (FO - Univ. Barcelona)
2 Médica dentista (ISCSN), Pós-graduada em Pacientes Especiais Pediátricos (FO - Univ. Complutense Madrid), Aluna de Doutoramento (FO - Univ. 
Complutense Madrid)
3 Médico dentista (FMDUP), Mestrado em Odontopediatria (FO - Univ. Barcelona), Doutorado em Odontologia (FO - Univ. Barcelona)

RESUMO
Introdução: Diversos estudos experimentais e clínicos sugerem o laser como uma opção de 
tratamento de diversas patologias dos tecidos moles no paciente infantil permitindo alterar, 
complementar ou substituir os procedimentos realizados com as técnicas convencionais. O 
objetivo desta revisão consistiu em avaliar os resultados e as conclusões de estudos publicados 
na literatura sobre a utilização do laser em tecidos moles em pacientes pediátricos.

Materiais e Métodos: Realizámos uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Pubmed e 
Cochrane Library, utilizando os termos: laser paediatric dentistry, laser soft tissue treatments, 
erbium lasers, CO2 lasers, diode lasers. Artigos referenciados em publicações relevantes 
também foram analisados.

Resultados: Foram encontrados 85 resultados sendo a seleção dos mesmos feita tendo em 
conta a sua adequação aos objetivos desta revisão.

Discussão: Embora os resultados sejam promissores devido às suas vantagens clínicas e 
cirúrgicas bem documentadas existe alguma escassez na literatura sobre a utilização do laser 
no paciente infantil.

Conclusão: Os benefícios associados com a utilização do laser relacionam-se com o 
conhecimento do princípio da interação entre o laser e as características ópticas do tecido 
irradiado. Perceber e aplicar este conceito é essencial para o sucesso clínico.

INTRODUÇÃO
A utilização do laser no tratamento das lesões da mucosa oral e na cirurgia muco gengival tem 
aplicação específica na área da odontopediatria (Parkins 2000).
São técnicas seguras, simples e rápidas que requerem pouca ou nenhuma administração 
de anestesia local, analgésicos ou anti-inflamatórios e promovem um excelente controlo da 
hemorragia durante o procedimento cirúrgico (Boj et al. 2005a). Por outro lado, as suturas nem 
sempre são necessárias e, pelo efeito de descontaminação, a recuperação pós-operatória é 
geralmente assintomática. A radiação do laser proporciona também um efeito analgésico e 
de bio estimulação (Genovese & Olive 2008). Outras vantagens incluem ainda a diminuição 
do tempo de trabalho e o conforto intra e pós-operatório facilitando a aceitação do tratamento 
pela criança e a obtenção de melhores resultados no paciente infantil (Kotlow 2008). 
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Os estudos encontrados na literatura apresentam resultados promissores descrevendo várias 
aplicações clínicas do laser nos tecidos moles (Miserendino & Pick 1995; Bradley 1997; Strauss 
& Fallon 2004; Brugnera et al. 2006; Kato & Wijeyeweera 2007; Kotlow 2004). 

Indicação do laser de tecidos moles
Em patologia oral têm aplicação clínica na remoção de tumores benignos: papiloma (Boj et 
al. 2007a), fibroma (White et al.1998) e hemangioma (Angiero et al. 2009); quistos: mucocelo 
(Boj et al. 2009), rânula (Pandit et al. 2002; Zola et al. 2006), quistos de erupção (Boj et al. 
2006a) e quistos dentígeros (Boj et al. 2007b); úlceras: herpes labial (Navarro et al. 2007), 
úlceras aftosas e úlceras traumáticas (Sharon-Buller 2004), e outras patologias como epúlide 
(Olive et al. 2007), granuloma piogénico (Boj et al 2006b), tratamento da sialotíase da glândula 
submandibular (Angiero et al. 2008) e remoção de corpos estranhos na mucosa labial resultante 
de fragmentos dentários após trauma (Caprioglio & Caprioglio 2010).

Algumas situações clínicas requerem a cirurgia de tecidos moles para solucionar condições 
mucogengivais que interferem ou complicam o tratamento ortodôntico (Kravitz & Kusnoto 
2008, Genovese & Olivi 2010) ou periodontal (Cobb 2007) na criança. Deste modo o laser 
apresenta indicação na realização de frenectomias labial (Gontijo et al. 2005, Olivi et al. 2010) 
e lingual (Verco 2007), gengivectomias e gengivoplastias (Fornaini et al.2007), exposição de 
dentes incluídos e extração de dentes impactados (Asgari et al.2007, Boj et al.2008).

Interação do laser nos tecidos moles
Segundo a Academia Americana de Laser a interação do laser com o tecido a irradiar é 
determinada pela afinidade do comprimento de onda do laser e a interação com os cromóforos 
(hemoglobina, água e hidroxiapatite) presentes nos tecidos alvos (tecidos moles ou nos tecidos 
duros) (Sweeney & Coluzzi 2009). Cada laser tem uma aplicação terapêutica e nem todos 
os lasers produzem os mesmos efeitos. Além disso, o efeito do laser varia de acordo com os 
parâmetros de emissão e o tecido a irradiar e pode mesmo apresentar efeitos diferentes sobre 
o mesmo tecido. Em alguns casos um tratamento específico pode ser realizado com mais de 
um tipo de laser (Coluzzi 2004). A quantidade de energia libertada por unidade de tempo 
(output) pode ser variável ajustando a unidade do laser e a energia é transportada para os 
tecidos através de uma fibra óptica (tip). Esta energia pode ser focada ou desfocada numa 
área maior ou menor da aplicação, em função da distância entre a ponta do laser e o tecido. A 
quantidade de energia libertada é mais elevada quando o laser é aplicado numa área menor. O 
modo de emissão da energia afecta a interação com o tecido e a utilização em modo contínuo 
(CW) resulta, por um lado em um grande efeito hemostático, mas por outro, existe um aumento 
elevado da temperatura tecidual, pelo que a aplicação do laser em CW, mas com interrupção 
via mecânica, óptica ou elétrica (modo pulsado) é preferível permitindo um controlo mais eficaz 
da energia aplicada diminuindo os feitos térmicos no tecido irradiado (Coluzzi 2000, Fasbinder 
2008, Green et al. 2011, Martens 2011).  

Classificação do laser de tecidos moles
Os lasers podem ser classificados de acordo com o seu meio ativo, com o seu comprimento de 
onda ou a sua forma de emissão, embora a forma mais habitual de classifica-los é relativamente 
à potência pelo qual vão ser utilizados (Olivi et al. 2009). Assim existem os lasers de baixa 
potência, utilizados essencialmente pela sua ação bio estimulante, analgésica e inflamatória, e 
os lasers de alta potência que possuem um efeito foto térmico evidente podendo variar desde 
uma hipertermia transitória (42-45ºC), inativação bacteriana (> 50ºC), desnaturação proteica 
(> 65ºC), coagulação e fusão tecidular (70-90ºC), vaporização (>100ºC) até à carbonização ou 
necrose tecidular (>200ºC). Estes lasers são aqueles que produzem efeitos físicos visíveis e 
que são empregues como substitutos do bisturi ou dos instrumentos rotatórios convencionais 
(Martens 2011, Fisher 1992).
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Os lasers de alta potência, com exceção do laser de árgon, emitem luz não visível ao olho 
humano. Todos os outros emitem luz no espectro infravermelho (Martens 2003, Coluzzi 2000). 

Aqueles com longitudes de onda situadas no início do espectro infravermelho como são 
especificamente absorvidos pela hemoglobina e melanina estão indicados para o tratamento 
de patologias nos tecidos moles. Estão incluídos os lasers de neodímio (Nd:YAG e Nd:YAP) e os 
de díodo (Bragget et al.1999, Fornaini et al. 2007).

Os que emitem longitudes de onda no espectro médio infravermelho são absorvidos pela água 
existente na mucosa e tecido gengival, bem como a existente na hidroxiapatite o que faz com 
que tenham indicação para ambos os tecidos (moles e duros). São exemplo os laser de erbium 
(Er:YAG e Er, Cr: YSGG) (Eversole & Rizoiu 1995, Selting 2009). 

O laser com emissão de luz no final do espectro infravermelho, laser de dióxido de carbono 
(CO2) é inicialmente absorvido pela água existente na mucosa oral e na gengiva e utilizado 
para a incisão e vaporização dos tecidos moles. Contudo é também referido a sua utilização 
na prevenção da cárie dentária pelo aumento da resistência ao esmalte quando é utilizado 
(Tamarati et al. 2005).

Laser com emissão de luz no espectro visível:

Laser de Árgon
O laser de árgon é absorvido pela hemoglobina, melanina e oxiemoglobina o que faz com que 
tenha indicação no tratamento cirúrgico de lesões vasculares mas está descrito também a sua 
utilização em procedimentos de foto polimerização e branqueamento dentário (Hidebrand et 
al. 2007), pulpotomias em dentição decídua (Liu et al. 1999) e eletrocirurgia em frenectomia 
lingual e labial superior (Verco 2007).

A sua ação difere dos restantes lasers que emitem no espectro infravermelho porque a sua 
radiação é absorvida sob a forma de calor nas camadas superficiais dos tecidos, refletindo 
uma pequena quantidade de energia permitindo um elevado nível de coagulação enquanto é 
realizada a incisão em tecidos altamente vascularizados (Gutknecht et al. 2005).

Lasers com emissão de luz no espectro inicial infravermelho:

Lasers de neodímio 
O laser de Nd:YAG (comprimento de onda: 1060nm/ potência: 0.3-6W) e o Nd:YAP (comprimento 
de onda: 1340nm/ potência: 5W) apesar de apresentarem diferentes comprimentos de 
onda possuem comportamentos clínicos muito parecidos. Têm indicação no tratamento de 
lesões vasculares e pigmentação gengival (Matsumoto & Hossain, 2002; Vesnaver & Dovsak, 
2006), realização de frenectomia labial superior, fenestração de dentes não erupcionados e 
gengivectomias em pacientes ortodonticos (Fornaini et al. 2007). Apresentam também elevado 
poder bactericida, importante no tratamento periodontal e devido á presença de fibras flexíveis 
(200um) facilitam a descontaminação dos canais radiculares no tratamento endodôntico 
(Brugnera et al. 2003).

Laser de díodo
O laser de díodo surgiu nos anos 90 como uma alternativa aos lasers de neodímio. É constituído 
por um meio ativo sólido, formado por um semicondutor de gálio, arsénio, alumínio ou índio para 
transformar a energia elétrica em energia luminosa. Todos os comprimentos de onda dos lasers 
de díodo (800nm a 980nm) são altamente absorvidos pela hemoglobina, melanina e colagénio 
e são minimamente absorvidos pelas estruturas dentárias e por isso ideais em cirurgias em 
tecidos moles (Gontijo et al. 2005). A sua potência varia de 3.5 a 15W e podem emitir em 
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modo contínuo ou pulsado (Coluzzi 2000). A emissão em modo contínuo provoca um aumento 
da temperatura pelo que é importante controlar o tempo de aplicação, bem como a potência 
utilizada para evitar necrose tecidular (Romanos & Nentwig 1999). Têm indicação em patologia 
oral, em gengivectomia e gengivoplastia, frenectomia labial e lingual, exposição de dentes não 
erupcionados, tratamento de úlceras orais, terapia pulpar, periodontal e endodôntica pelo seu 
poder bactericida e em procedimentos de branqueamento dentário (Sarver 2006, Cobb 2007).

Os lasers de díodo são equipamentos de pequeno tamanho, fáceis de transportar e de baixo 
custo económico pelo que são os lasers cirúrgicos mais utilizados em medicina dentária (Olive 
et al. 2009).

Lasers com emissão de luz no espectro médio infravermelho:

Os lasers de erbium resultam da investigação em conseguir um comprimento de onda que 
seja bem absorvida pelos tecidos duros dentários assim como pela água presente nos tecidos 
moles (Selting 2009).

Laser de Er, Cr:YSGG
O laser de Er,Cr:YSGG apresenta um comprimento de onda de 2780 nm que emite em modo 
pulsado, com uma duração que oscila entre 140-200 seg e com uma frequência de repetição 
de 20 Hz, que é constante. A potência varia de 0,0W-6W com a possibilidade de realizar 
incrementos sucessivos de 0,25W. Uma das características principais deste laser é o facto 
de utilizar um spray de ar e água que ao combinar-se com o feixe da luz laser provoca um 
efeito designado hidrocinético permitindo realizar cortes precisos, limpos, sem microfissuras 
e ausência de carbonização dos tecidos (Olive et al. 2007, Raucci-Neto et al. 2007). Tem 
indicação em procedimentos nos tecidos moles ou nos tecidos duros permitindo a realização 
de tratamentos menos invasivos e com melhores resultados pós-operatórios (Jacobson et al. 
2003, Olive 2006). Devido á sua versatilidade é o laser mais utilizado em pacientes pediátricos 
(Boj et al. 2005a, 2005b).  

Laser de Er:YAG
O laser de Er:YAG é um laser que emite em modo pulsado, com um comprimento de onda de 
2940 nm efetivo em tecidos moles e tecidos duros e similar ao laser de Er,Cr:YSGG (Gontijo et al. 
2005). A diferença de desempenho entre estes dois lasers está relacionada com as diferenças 
tecnológicas na forma como foram elaborados os dois sistemas (Perhavec & Diaci 2008).

Lasers com emissão de luz no espectro final infravermelho:

Laser de CO2
O laser de dióxido de carbono apresenta um comprimento de onda de 10.600nm e uma 
potência entre 3-10 W. É essencialmente absorvido pela água e ao incidir num tecido hidratado 
ocorre a vaporização da água seguida da desnaturalização celular promovendo um efeito de 
corte. É por esta absorção por parte da água que este laser é pouco absorvido pelos tecidos 
circundantes. Permite duas ações fundamentais nos tecidos moles: corte e vaporização e 
promove o selamento dos vasos sanguíneos e linfáticos de pequeno calibre apresentando uma 
coagulação excelente (Gama et al. 2008, Lai & Poon 2009, Dunsche et al. 1995).

Todos os lasers descritos tiveram a aprovação da FDA (USA Food and Drug Admnistration) 
para a sua utilização nos procedimentos cirúrgicos orais (Keller et al. 1998), sendo o laser de 
Er,Cr:YSGG aquele que maior número de indicações aceites possui (Stauss 2000).

Vantagens clínicas do laser de tecido moles
Desde a sua incorporação na prática clínica que o laser é cada vez mais utilizado como um 
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substituto das técnicas convencionais. Para Kara 2008 e Fornaini et al. 2007 o laser promove 
um pós-operatório mais assintomático, menos desconfortável e com menos complicações 
funcionais. Há uma boa aceitação do procedimento pela criança e pelos seus responsáveis 
(Haytac & Ozcelik 2006). 

Analgesia
A quantidade de administração de anestésicos locais torna-se reduzida (Kopp & St Hilaire 2004, 
Kato & Wijeyeweera 2007) ou ausente (Boj et al. 2011). Existe evidência de que a irradiação 
do laser atua seletivamente nas fibras condutoras de baixa velocidade, nomeadamente nos 
nociceptores (Van 2004, Martens 2011).

Efeito hemostático/anticoagulante
O controlo da hemorragia intra e pós-operatória permite realizar com segurança o tratamento 
de lesões vasculares (Martens 2003) ou lesões localizadas em áreas com elevado suprimento 
sanguíneo (Matsumoto & Hossain 2002).  

Diminuição da realização de suturas
As propriedades hemostáticas permitem a cicatrização por segunda intenção eliminando a 
necessidade se suturas (Boj et al. 2011). Alguns autores referem a necessidade se suturar 
quando utilizam o laser de CO2 (Kopp & St Hilaire 2004).

Efeito cicatrizante
Pelas propriedades bio estimulantes o laser promove uma cicatrização simples e rápida (Wang 
et al. 2005, Wong & Wilder-Smith 2002).

Propriedades bactericidas
Os efeitos antibacterianos e de descontaminação do laser permite um pós-operatório simples 
com menor necessidade de administração de antibióticos (Turkun et al. 2006, Olivi et al. 2009).

Propriedades anti-inflamatórias
O pós-operatório é normalmente assintomático com redução da necessidade de toma de 
analgésicos e anti-inflamatórios (Tamariti et al. 2005, Green et al. 2011).

Redução do tempo operatório
A intervenção cirúrgica é mais rápida e simples. Segundo Huang et al. 2007 e Kato & 
Wijeyeweera 2007 com o laser de CO2 a frenectomia labial superior tem a duração de 1.5 min, 
a frenectomia lingual de 2 min, 3 a 5 min para remover um mucocelo e 2 min para realizar uma 
gengivectomia.

Medidas de segurança na utilização do laser
Os lasers utilizados em medicina dentária são classificados relativamente ao potencial de 
riscos que apresentam. Segundo Academia Americana de Laser os lasers cirúrgicos pertencem 
à classe IV e existem normas de segurança que devem ser postas em prática tanto pelo 
profissional responsável na sua utilização bem como pela sua equipa de colaboradores 
(Sweeney & Coluzzi 2009, Parker 2007, Piccone 2004).

Estão associados riscos oftalmológicos pelo que é obrigatório o uso de óculos protetores para 
o paciente e profissionais de saúde e riscos dermatológicos, pelo aumento da temperatura, 
dependendo da absorção do laser, pelo que o seu uso deve ser restrito apenas ao tecido que 
queremos irradiar. O laser de CO2 no seu ponto de aplicação pode atingir os 1700ºC verificando-
se menos risco térmico aquando da utilização dos lasers de erbium (Basford 1995, Strauss & 
Fallon 2004).  
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MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa sistemática da literatura existente através da base de dados 
Pub med e Cochrane Library utilizando os termos: laser paediatric dentistry, laser soft tissue 
treatments, erbium lasers, CO2 lasers, diode lasers. Artigos referenciados em publicações 
relevantes também foram analisados.
Encontrámos 85 resultados sendo a seleção dos mesmos feita tendo em conta a sua adequação 
aos objetivos desta revisão.

DISCUSSÃO
Existe evidência das vantagens clínicas e cirúrgicas da utilização do laser nos tecidos moles 
(Martens 2011, Olivi & Genovese 2011) comparativamente às técnicas convencionais (Ishida 
& Ramos-Silva 1998). 
Segundo a Academia Americana de Odontopediatria (2013) o laser é seguro, eficaz e pode 
ser aplicado no tratamento dos tecidos moles em bebés, crianças e adolescentes, incluindo 
pacientes com necessidades especiais.
Quando aplicadas no paciente infantil permite, segundo Kotlow 2008, a obtenção de uma 
criança mais colaboradora ao reduzir a ansiedade e o medo e aceitando a realização de 
procedimentos só poderiam ser realizados com Anestesia Geral (Kotlow 2004). 
Pacientes pediátricos com uma experiência positiva durante o tratamento dentário partilham 
uma relação de confiança com o médico dentista facilitando a manutenção de uma boa saúde 
oral na fase adulta (Tanboga et al. 2011, Martens 2011).

A aplicação do laser em medicina dentária deve basear-se no conhecimento dos processos 
físicos e biológicos do laser e do tecido a irradiar. A cavidade oral tem tecidos muito distintos e 
portanto as características ópticas destes tecidos não apresentarão o mesmo comportamento 
quando são irradiados com o mesmo comprimento de onda. Pode ser necessário um 
comprimento de onda diferente para cada um dos tecidos presentes na cavidade oral. Quando 
irradiamos, com o mesmo laser, dois tecidos diferentes os efeitos produzidos serão também 
distintos. Há que ter em conta que cada laser apenas emite num determinado comprimento 
de onda e por isso pode-se obter diferentes efeitos sobre os tecidos irradiados (Coluzzi 2004, 
Kotlow 2004, Coluzzi 2005, Martens 2011). 

Os lasers utilizados no tratamento de tecidos moles em pacientes pediátricos são o laser de 
neodímio, de dióxido de carbono e o de díodo (Parkins 2000, Fornaini et al. 2007). Pela sua 
versatilidade o laser de Er, Cr:YSGG vem cada vez mais a ser utilizado também nos tecidos 
moles no paciente infantil (Hadley et al. 2000, Boj et al. 2009).
Em situações clínicas que requerem a realização de frenectomias qualquer dos lasers citados 
anteriormente estão indicados, contudo o laser de CO2 permite realizar a técnica mais 
rapidamente e com maior controlo sobre a hemorragia (Tamarit et al. 2005). Os lasers de 
erbium oferecem, contudo, uma cicatrização mais rápida (Coluzzi 2000).
Em tratamentos combinados ortodontico-cirurgicos é possível a colocação de brackets ou de 
botões ortodônticos acondicionando o esmalte dentário com os lasers de erbium imediatamente 
após a exposição dos dentes incluídos (Kravitz & Kusnoto 2008, Ozer et al. 2008).

O laser de díodo é frequentemente utilizado como complemento dos lasers de erbium ou de 
neodímio quando são necessárias propriedades bactericidas (Cobb 2007, Olivi et al. 2009).
Para a remoção de hiperplasias fibrosas o laser de CO2 é o mais aconselhado embora, quando 
estão presentes lesões vasculares pode ser utilizado o laser de neodímio (Boj et al. 2011). 

A maioria das lesões que se observam na mucosa oral são de origem benigna contudo é 
importante a realização do estudo histopatológico (Shan et al. 2009). Apesar de controverso 
Tamarit et al. 2005 prefere a utilização das técnicas cirúrgicas convencionais e Boj et al. (2007 
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a, 2009) indicam a remoção do tecido a analisar com o laser de Er,Cr:YSGG controlando as 
margens e a profundidade da lesão. Para España et al. 2004 uma biópsia excisional pode ser 
realizada com o laser de CO2, sendo a vaporização aceitável quando existe um crescimento 
celular benigno. 

Apesar da grande versatilidade que o laser apresenta a sua utilização ainda não é generalizada 
Isto pode dever-se ao elevado custo dos equipamentos, à alguma escassez de informação 
didática e à necessidade de experiência e treino que requer a sua utilização (Olive et al. 2011, 
Colluzi 2004, Boj et al. 2005). Contudo existe evidência na literatura das vantagens clínicas 
que apresenta embora sejam necessários mais estudo em pacientes em idade pediátrica 
(Convissar & Goldstein 2003, Olivi et al. 2009).
    

Frenectomia lingual. a) ♀ 5 anos com hiperplasia fibrosa  do freio lingual. b) Aplicou-se anestesia tópica, infiltrou-se 
½ de solução anestésica de lidocaína e utilizou-se o laser de díodo de modo contínuo (CW) e de forma focalizada a 3w.  
Cicatrização por segunda intenção. c) Aspecto do pós-operatório aos 6 meses.

a) b) c)

Frenectomia labial superior a) ♀ 13 anos com hiperplasia fibrosa do freio labial superior. b) Anestesia tópica, 
infiltração de anestésico local e realização da frenectomia. c) Aspeto do pós-operatório aos 6 meses.

a) b) c)
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CONCLUSÃO
Existem diferentes lasers de tecidos moles com aplicação em medicina dentária pediátrica 
que permitem alterar, complementar ou substituir as técnicas convencionais com resultados 
promissores. 
Para incorporar o laser na prática diária o médico dentista deve ter conhecimento das 
características físicas do laser e das características biológicas do tecido a irradiar. É importante 
também conhecer as indicações e a forma de utilização dos diferentes lasers que deseja utilizar 
previamente à sua aplicação clínica.
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INTRODUÇÃO:
Os aparelhos miorrelaxantes são dispositivos intraorais, removíveis, que recobrem as 
superfícies incisais e oclusais dos dentes, e permitem um relacionamento maxilomandibular 
mais favorável (Re et al., 2009). Na literatura, os aparelhos miorrelaxantes também podem ser 
denominados de placa oclusal, placa estabilizadora, placa de mordida, placa noturna, placa de 
Michigan e aparelho interoclusal (Re et al., 2009).

Os aparelhos podem ser confecionados tanto para a maxila como para a mandíbula,  porém, quando 
confecionados para a maxila proporcionam uma melhor estabilização, pois os dentes mandibulares 
podem contactar com uma superfície oclusal plana (Re et al., 2009; Ebrahim et al., 2012).

OBJETIVO: 
Estabelecer o mecanismo de ação, indicações e eficácia do tratamento com aparelhos 
miorrelaxantes na redução da sintomatologia em doentes com dor associada a desordens 
temporomandibulares e estabelecer as indicações e eficácia do tratamento com aparelhos 
miorrelaxantes na redução da sintomatologia em doentes com dor associada ao bruxismo.

MÉTODOS:
A pesquisa foi realizada nas bases de dados Medline e Cochrane, utilizando as palavras-
chave, separadas ou em combinação, “occlusal splints”, “temporomandibular disorders” 
e “stabilization appliance”, em artigos publicados entre Janeiro de 1998 e Abril de 2013, 
nas línguas inglesa, espanhola, francesa e portuguesa. Dos 470 artigos encontrados foram 
incluídas meta-análises, revisões sistemáticas e RCTs referindo especificamente o tratamento 
com aparelhos miorrelaxantes. Excluíram-se artigos com terminologia inespecífica e sem grupo 
controlo, tendo sido utilizados 14 artigos.

RESULTADOS:

DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES
As desordens temporomandibulares são definidas como um conjunto de distúrbios 
que abrangem várias alterações que surgem nos músculos da mastigação, articulação 
temporomandibular e estruturas associadas. Têm uma etiologia multifactorial e demonstram 
uma maior predominância no género feminino e entre os 20 e 50 anos de idade (Ebrahim et 
al., 2012; Ficnar et al., 2013) . 

Vencedor da melhor Comunicação Oral de revisão
e casos clínicos no XXII Congresso da OMD

APARELHOS MIORRELAXANTES 
– UMA ATUALIZAÇÃO PARA A PRÁTICA 
CLÍNICA (REVISÃO NARRATIVA)
CRUZ J.1, CORDEIRO J.1, MOACHO M. A.1, CARAMÊS J.1 
1 Universidade de Lisboa
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Mecanismo de ação

Existem diferentes teorias que procuram explicar o seu mecanismo de ação:
1. Alteração da posição da ATM – Esta teoria defende que os aparelhos miorrelaxantes alteram 

a posição condilar para uma posição musculoesquelética mais estável e estrutural e 
funcionalmente mais compatível (Alencar et al., 2009). 

2. Regressão natural da doença – A regressão natural da doença faz referência à característica 
de flutuação da intensidade dos sintomas, comum em situações de dor crónica. Uma das 
características das desordens temporomandibulares é a oscilação da intensidade da dor, 
independentemente da instituição de algum tratamento, sendo por isso classificada como 
episódica e flutuante. Assim, como o doente procura tratamento quando o nível de dor se 
encontra no seu ponto máximo, se for instituído um tratamento nesse momento, deve 
questionar-se se a redução da sintomatologia foi um resultado do efeito do tratamento ou se 
houve uma regressão natural dos sintomas (Forssel et al., 2004; Alencar et al., 2009). 

3. Aumento da dimensão vertical de oclusão – O aparelho miorrelaxante aumenta a dimensão 
vertical de oclusão do doente. Um aumento na dimensão vertical é capaz de reduzir a atividade 
muscular temporariamente, o que pode levar à diminuição da sintomatologia (Dao et al., 1998; 
Alencar et al., 2009). 

4. Alteração da condição oclusal - Esta teoria defende que um aparelho que tenha um esquema 
oclusal considerado ideal, livre de desarmonias, reduz ou elimina toda a atividade muscular 
anormal causada por interferências oclusais. Deste modo, após a utilização do aparelho e a 
diminuição da sintomatologia, as relações oclusais são alteradas permanentemente com o 
intuito de conceber uma oclusão mais estável (tal como conseguido com o aparelho). Contudo, 
não há consenso no que respeita a esta teoria, uma vez que alguns doentes com discrepâncias 
oclusais não têm sintomas de desordens temporomandibulares e outros, com desarmonias 
semelhantes, apresentam sintomas significativos. Além disso, doentes com oclusão normal 
também podem vir a desenvolver desordens temporomandibulares (Dao et al., 1998; Alencar 
et al., 2009).

5. Efeito placebo – Como em qualquer outro tratamento, o efeito placebo pode ocorrer. Um efeito 
placebo positivo pode resultar da maneira competente e segura com que o clínico aborda o 
doente e aconselha o tratamento. Este relacionamento favorável clínico-doente, acompanhado 
por uma explicação do problema e a convicção de que o aparelho irá funcionar efetivamente, 
frequentemente leva a uma diminuição do estado emocional do doente. O efeito placebo 
é um grande componente na resolução de queixas subjetivas, e na prática clínica deve ser 
maximizado (Kreiner et a., 2001). 

6. Alteração do estímulo periférico para o Sistema Nervoso Central – Segundo esta teoria, 
a utilização do aparelho miorrelaxante provoca uma alteração no padrão de contacto 
oclusal, percebida pelos recetores periodontais, musculares e capsulares da articulação 
temporomandibular. Assim, um dos efeitos do aparelho é alterar a informação aferente 
proveniente dos recetores periodontais. Deste modo, reduz-se o grau de informação sensorial 
proveniente destes recetores, com consequente diminuição da atividade do músculo masséter, 
o que possibilita o relaxamento muscular (Alencar et al., 2009). 

7. Efeito cognitivo – Os doentes tornam-se mais conscientes dos seus comportamentos funcionais 
e parafuncionais; agindo o aparelho como constante ‘”alerta”, alterando assim as atividades 
que podem afetar a desordem. Alguns autores consideram que a expectativa cognitiva dos 
doentes ou a crença de que o tratamento será eficaz desempenha um papel vital na resposta 
ao tratamento (Dao et al., 1998; Kreiner et al., 2001).
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Não está comprovado que uma teoria isoladamente explique o efeito benéfico de um aparelho 
nem que uma hipótese sobressaia em relação a outra. O efeito de cada mecanismo varia de 
acordo com o perfil individual e específico de cada doente e, por isso, o sucesso do tratamento 
ocorre quando todos os aspetos encontrados no indivíduo (e isso é absolutamente individual) 
são igualmente controlados, sejam eles de origem psicológica, neurológica, postural e 
parafuncional (Kreiner et al., 2001; Forssel et al., 2004).

Indicações
Nas desordens temporomandibulares os aparelhos miorrelaxantes estão indicados como 
dispositivo de diagnóstico, porque podem gerar respostas musculares e/ou articulares às 
alterações no posicionamento mandibular, previamente à estabilização permanente da oclusão 
(Fig 1 e 2). Não existe evidência científica para outras utilizações (Dao et al., 1998; Forssel et 
al., 2004; Türp et al., 2004).

1) 2)

Eficácia
Não há evidência científica quando se compara a sua eficácia na redução da sintomatologia 
com a de tratamentos ativos (calor húmido, fisioterapia e acupunctura) (Tanaka et al., 2004; 
Al-ani et al., 2009; Ebrahim et al., 2012); no entanto há alguma evidência quando se compara 
com um grupo no qual não foi realizado um tratamento (Tanaka et al., 2004; Al-ani et al., 2009; 
Ebrahim et al., 2012)
Os estudos não foram conclusivos quanto ao grupo de desordens temporomandibulares em 
que os aparelhos são mais eficazes (Kreiner et al., 2001; Tanaka et al., 2004).

Bruxismo
O bruxismo é definido como um hábito parafuncional involuntário, rítmico ou espasmódico, de 
apertar ou ranger os dentes e que pode levar ao trauma oclusal (Academia Internacional de 
Prostodontia, 2005).

O bruxismo pode ser classificado como primário (idiopático) e secundário (iatrogénico). O 
bruxismo primário não está relacionado com nenhuma causa médica evidente, sistémica 
ou psiquiátrica e inclui o bruxismo de vigília (cêntrico/apertamento) e o bruxismo do sono, 
enquanto o bruxismo secundário está associado a condições médicas e pode exacerbar o 
bruxismo primário (Macedo et al., 2008).

Fig. 1 e 2: Aparelhos miorrelaxantes como dispositivo de diagnóstico
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Indicações
Há evidência científica para a sua utilização como protetor dentário em doentes bruxómanos. 
Contudo, não há evidência científica para o tratamento do bruxismo do sono (Van der zaag et 
al., 2005; Jagger, 2008).

Eficácia
Alguns estudos parecem sugerir que os aparelhos miorrelaxantes resilientes, apesar de 
serem de mais fácil confeção, são mais difíceis de ajustar, deterioram-se mais rapidamente 
e aumentam a actividade electromiográfica, aumentando assim os episódios de bruxismo. Os 
aparelhos rígidos são mais simples de ajustar e diminuem a atividade electromiográfica durante 
a sua utilização, sendo assim mais eficazes comparativamente aos aparelhos resilientes (Re 
el al., 2009).

CONCLUSÃO
A maioria dos doentes com dor associada a desordens temporomandibulares apresenta 
melhorias após a utilização de um aparelho miorrelaxante. Contudo, o seu mecanismo de ação 
não está estabelecido, tornando a evidência ambígua, pois não está definido se a dor diminui 
devido ao efeito específico do aparelho. Assim, são necessários mais estudos, com períodos de 
follow-up maiores e amostras adequadas.

As principais limitações encontradas prendem-se com a realização de estudos com metodologia 
inadequada, uma vez que a maioria não consideram o diagnóstico, utilizam diferentes índices, 
o tempo de utilização é variável consoante o estudo, ocorrem desconsiderações sobre o curso 
natural da doença e sobre a avaliação psicológica do doente e não é avaliada a cooperação 
por parte do doente.

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS
Há evidência científica para a sua utilização como protetor dentário (Fig.3) e como dispositivo de 
diagnóstico em desordens temporomandibulares -  na gestão da dor até que a história natural 
e a etiologia da desordem estejam esclarecidas (Fig 4). A evidência para outras utilizações é 
questionável. Contudo, pode afirmar-se que há uma evidência clínica que demonstra que os 
aparelhos miorrelaxantes são eficazes na redução da sintomatologia em pacientes com dor 
associada a desordens temporomandibulares (Dao et al., 1998; Forssel et al., 2004, Türp et 
al., 2004; Van der zaag et al., 2005)

4)
Fig. 3: Vista oclusal de um aparelho miorrelaxante Fig. 4: Vista frontal de um aparelho miorrelaxante

3)
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DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: 
Paciente do género masculino com 10 anos de idade, compareceu à consulta de odontopedia-
tria com uma restauração em resina composta do dente 21 insatisfatória. Após o exame clínico 
constatou-se a presença de uma restauração Classe IV transbordante, com anatomia e esté-
tica comprometidas. Concluído o diagnóstico procedeu-se à realização dos testes de vitalidade 
da peça dentária em questão. Foi proposto como tratamento uma restauração estética indireta 
não invasiva em resina composta. A técnica de restaurações indiretas é dividida em duas eta-
pas clínicas e uma laboratorial. Na primeira fase clínica removeu-se a restauração antiga e 
procedeu-se a moldagem das arcadas dentárias. Na fase laboratorial, realizou-se um troquel 
tipo Geller, e como material restaurador foi selecionada a resina composta Miris 2 (Coltène-
Whaledent). A etapa clínica final consistiu na adesão da restauração em resina composta ao 
remanescente dentário.

Vencedor do melhor poster de revisão 
no XXII Congresso da OMD

RESTAURAÇÃO ESTÉTICA INDIRETA 
EM ODONTOPEDIATRIA
AREAL B.1, CAMPOS P.1, FERREIRA S.2, ZENHA M.1, GARCEZ J.1

INÍCIO

1ª ETAPA CLÍNICA

1. Remoção da restauração antiga e bisel mínimo do ângulo cavo superficial; 2. Condicionamento ácido na dentina; 
3. Selamento dentinário imediato com adesivo; 4. Aplicação de compósito fluido sobre a dentina; 5. Impressão com 
silicone

4)3)2)1) 5)

1 Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte  2 Universidade do Porto
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CONCLUSÃO
Conclui-se que a indicação de resina composta indireta preconizada para o presente caso clíni-
co é uma opção clínica viável para a reconstrução estética de dentes anteriores em pacientes 
odontopediátricos. Com esta opção terapêutica tornou-se possível reduzir o tempo de cadeira, 
melhorar a colaboração do paciente, maior facilidade de reconstrução da restauração e obten-
ção de um resultado estético que corresponde expectativas delineadas inicialmente.

ETAPA LABORATORIAL

Confeção da restauração  sobre o modelo troquelizado tipo Gueller

2ª ETAPA CLÍNICA

6. Jateamento da área a aderir com óxido de alumínio; 7. Sialinização da restauração; 8. Secagem do silano; 9. Condiciona-
mento ácido ao esmalte; 10. Adesivo no esmalte e dentina; 11. Adesivo na restauração. Impressão com silicone;  12. Colo-
cação de resina híbrida aquecida a 50° ; 13. Inserção da restauração  com ajuda da guia de silicone e remoção de excessos

FINAL

6) 7) 8) 9)

10) 11) 12) 13)
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Durante o mês de junho, a 
pouco tempo de concluírem os 
estudos e poderem exercer a 
profissão, os alunos ficaram a 
conhecer melhor o funcionamento 
da sua futura ordem, esfera de 
competências, estrutura interna e 
processo de inscrição. 
Os futuros médicos dentistas 
foram elucidados sobre algumas 
das medidas de apoio prestadas 
pela sua ordem profissional. Para 
começar, a isenção de pagamento 
de quotas durante 12 meses após 
a conclusão do curso, o seguro de 
responsabilidade civil, nova bolsa 
de emprego online e o “Passaporte 
Emprego”.
Foi também apresentado o Conse-
lho dos Jovens Médicos Dentistas, 
órgão informal que procura fazer a 
ponte entre os jovens profissionais 
e a OMD, de forma a promover a dis-
cussão e resolução dos principais 
problemas que afetam os jovens 
médicos dentistas.
Houve ainda oportunidade para 
apresentar aos alunos alguns dos 
meios de informação ao dispor dos 
associados, entre os quais a página 
eletrónica da OMD, a Revista, 
eNews, facebook e o Manual da 
Prática Dentária na Europa, uma 
publicação do Council of European 
Dentists.
As sessões abordaram, igualmente, 
as especialidades, o cheque-

dentista, a emigração e o futuro da 
saúde oral, assim como o Centro de 
Formação Contínua e o congresso 
anual da OMD.
As sessões de esclarecimento 
contaram com a participação 
do bastonário, da diretora do 
departamento jurídico da OMD, de 
um membro do Conselho dos Jovens 
Médicos Dentistas e um membro do 
Conselho Diretivo ligado a cada uma 
das instituições de ensino.

OMD COM FUTUROS MÉDICOS DENTISTAS 

SESSÕES DE ESCLARECIMENTO 
COM ALUNOS FINALISTAS 

A OMD promoveu, pelo 
quinto ano consecutivo, 

sessões de esclarecimento 
junto dos alunos finalistas 

das sete instituições de 
ensino superior de medicina 

dentária.

Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade de Lisboa

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Universidade Católica Portuguesa 
- Centro Regional das Beiras, Viseu

Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte Faculdade de Ciências da Saúde 
da Universidade Fernando Pessoa
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Atentos às principais dificuldades 
destes profissionais na inserção 
no mercado de trabalho, têm sido 
promovidas diversas iniciativas 
que visam melhorar a integração 
desta classe jovem na realidade 
da sua área profissional. 

Para além das sessões de escla-
recimento promovidas pela OMD 
junto dos finalistas de cada uma 
das instituições de ensino supe-
rior de medicina dentária e da 
realização de dois cursos anu-
ais de Introdução à Actividade 
Profissional, foi consensual a ne-
cessidade de proceder-se a uma 
renovação e atualização da bol-
sa de emprego, já existente, na 
página eletrónica da OMD. 
Esta nova plataforma, disponí-
vel em www.omd.pt/emprego, 
ganhou mais funcionalidades, 
introduzindo um novo formato 
de busca que inclui um mapa de 
Portugal que facilita a procura 
e/ou oferta de emprego. É ago-
ra possível pesquisar ofertas de 
emprego por áreas geográficas 
ou áreas de interesse dentro da 
medicina dentária.
O processo de submissão das 
ofertas passou a estar mais or-
ganizado, permitindo a indicação 
da disponibilidade pretendida, do 
plano contratual proposto, distri-
tos preferenciais ou mesmo as 
áreas de interesse pretendidas.
Melhorias nas notificações por 
correio eletrónico também per-
mitirão, a quem submete as ofer-
tas, acompanhar de perto o esta-
do e diferentes alterações dessa 
oferta.
Apenas médicos dentistas po-
dem consultar e submeter ofer-
tas de emprego na bolsa de em-
prego.
A renovação da bolsa de empre-
go esteve a cargo do Conselho 
dos Jovens Médicos Dentistas, 
no âmbito dos seus projetos de 
apoio à empregabilidade.

CONSELHO DOS JOVENS MÉDICOS DENTISTAS
BOLSA DE EMPREGO ONLINE 
RENOVADA
O grupo de trabalho da empregabilidade, inse-
rido no Conselho dos Jovens Médicos Dentistas 
(CJMD) da OMD, conta com a participação de 

jovens recém-formados que trazem a debate 
inúmeras questões que são transversais a todos 
os médicos dentistas licenciados recentemente.
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CLÍNICAS DENTÁRIAS SUÍÇAS
      DE ALTA QUALIDADE

PROCURAMOS 
PROFISSIONAIS 

EXPERIENTES 
PARA SE JUNTAREM 

À NOSSA EQUIPA 
INTERNACIONAL!

REQUER-SE 
um bom domínio 

de todas as áreas 
de Medicina Dentária

 VALORIZA-SE 
domínio do idioma 

Francês, escrito e falado 
(nível B2)

Honorários
mensais 
aproximados 
entre 15.000€ 
e 30.000€

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

DENTIST-AIGLE.COM

CHABLAIS-DENTAIRE.CH

SWISS-DENTALCLINIC.COM
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EURICO CASTRO ALVES, PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INFARMED 

“É ESTRATÉGICO
PARA ESTA AUTORIDADE PROMOVER
E REFORÇAR A PROXIMIDADE
COM OS SEUS PARCEIROS”
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ROMD - Pode-nos falar um pouco 
do seu percurso como médico-
cirurgião? Esse percurso constitui 
uma mais-valia no exercício do 
seu atual cargo?
ECA - Fiz o curso de Medicina 
na Faculdade de Medicina do 
Porto, depois disso, todo o meu 
percurso de formação e de 
exercício profissional decorreu 
no hospital de Santo António, 
onde fiz o internato geral e depois 
concluí a especialidade de cirurgia 
geral. Trabalhei desde 1990 como 
cirurgião geral, também no hospital 
de Santo António, e sou também 
assistente de cirurgia geral, no 
curso de medicina, no instituto de 
ciências biomédicas Abel Salazar. 
Foi um percurso muito importante, 
desde logo, pela formatação que 
é feita nos médicos no sentido de 
melhor servir o interesse dos seus 
doentes, portanto, o exercício de 
um cargo como este, quer agora 
no Infarmed, como na Entidade 
Reguladora da Saúde, foi muito 
influenciado pela minha formação, 
que me obrigou a pensar sempre 
e em primeiro lugar nos interesses 
dos cidadãos, escolhendo o que é 
melhor para eles. Esta formatação 
é uma inquestionável mais-valia no 
processo de tomada de decisões 
inerente aos cargos que tenho 
desempenhado. Por outro lado, 

a formação como médico e como 
cirurgião, deu-me também uma 
agilidade, uma forma de pensar 
e um estilo, muito virados para o 
sentido prático e pragmático, que 
penso que têm sido muito úteis nas 
decisões que todos os dias tenho 
que tomar.

ROMD - E no cargo anterior como 
vogal do Conselho Diretivo da 
Entidade Reguladora da Saúde?
ECA - No cargo anterior, como 
vogal do Conselho Diretivo da 
ERS, a minha formação teve uma 
importância fundamental, pelos 
valores referidos anteriormente. Fiz 
questão de implementar, também 
ao abrigo dos princípios que tenho, 
um grande sentido de defesa dos 
doentes e dos cidadãos, e como tal, 
desenvolver processos e sistemas 
que pudessem servir esses mesmos 
interesses. Saliento a criação do 
sistema nacional de reclamações, 
onde todos os doentes sabem que 
são ouvidos, e em que, sempre que 
uma reclamação tem fundamento, 
despoleta um processo de 
investigação e de inquérito, que 
resulta em mudanças nas práticas 
que prejudicariam os interesses 
dos cidadãos.

ROMD - Como descreve a relação 
institucional entre o Infarmed e a 

Ordem dos Médicos Dentistas? 
ECA - A relação institucional entre 
o Infarmed e a Ordem dos Médicos 
Dentistas (OMD) tem sido bastante 
profícua e de elevado espírito de 
cooperação, o que se revela de 
grande importância, considerando 
que é estratégico para esta 
autoridade promover e reforçar a 
proximidade com os seus parceiros, 
em particular os profissionais de 
saúde e as suas Ordens, pelo seu 
importante papel e contributo na 
promoção da saúde pública.  

ROMD - O protocolo assinado 
entre o Infarmed e a OMD deu 
origem à Comissão Nacional 
de Medicamentos e Produtos 
de Saúde. Quais os objetivos 
desta comissão e em que áreas 
especificas pretende atuar? 
ECA - A criação da Comissão 
Nacional de Medicamentos e 
Produtos de Saúde do âmbito da 
Medicina Dentária (CNMPSMD) tem 
por objetivo o apoio às atividades 
de regulação e supervisão 
da competência do Infarmed, 
promovendo e reforçando a 
proximidade com os profissionais 
de saúde da área da medicina 
dentária e com a sua Ordem.
A CNMPSMD foi impulsionada 
pelo contexto regulamentar 
europeu e nacional em matéria de 
dispositivos médicos e cosméticos, 
nomeadamente no referente a 
branqueadores dentários, sendo 
esta uma das temáticas de atuação. 
Refiram-se ainda outras áreas 
específicas, como a divulgação 
do processo de autorização de 
aquisição direta de medicamentos 
por parte das clínicas e consultórios 
dentários, e outras áreas relativas 
a processos de supervisão do 
mercado dos dispositivos médicos 
utilizados no âmbito da medicina 
dentária, identificados e a identificar 
no âmbito da Comissão.   

O Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de saúde, I.P. sob a tutela do Ministério da Saúde, é 
a autoridade reguladora nacional que avalia, autoriza, regula 
e controla os medicamentos de uso humano, bem como os 
produtos de saúde, designadamente os dispositivos médicos e 
os produtos cosméticos e de higiene corporal. 
A sua principal missão é garantir a qualidade, a segurança 
e a eficácia dos medicamentos e dos produtos de saúde, 
prevenindo os riscos decorrentes da sua utilização, 
assegurando os mais elevados padrões de saúde pública e a 
defesa dos interesses do consumidor.
Conversamos com Eurico Castro Alves, que lidera este 
organismo desde 2012, sobre vários temas e áreas de atuação 
da esfera de influência da medicina dentária.

A CRIAÇÃO 
DA COMISSÃO 
NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS 
DE SAÚDE 
DO ÂMBITO 
DA MEDICINA 
DENTÁRIA 
(CNMPSMD) TEM 
POR OBJETIVO 
O APOIO ÀS 
ATIVIDADES DE 
REGULAÇÃO E 
SUPERVISÃO DA 
COMPETÊNCIA 
DO INFARMED, 
PROMOVENDO 
E REFORÇANDO 
A PROXIMIDADE 
COM OS 
PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE 
DA ÁREA DA 
MEDICINA 
DENTÁRIA E COM 
A SUA ORDEM.

“

“

...
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ROMD - Em que medida os 
peritos da OMD poderão ajudar a 
comissão?
ECA - Ao dispor do conhecimento 
e da visão dos médicos dentistas, 
enquanto utilizadores ou 
prescritores de medicamentos e 
produtos de saúde, esta comissão 
poderá constituir um importante 
contributo para a identificação 
de eventuais situações de não 
conformidade destes produtos ou, 
por exemplo, para a promoção da 
notificação de reacções adversas a 
medicamentos ou incidentes com 
dispositivos médicos que decorram 
da utilização dos mesmos. 

ROMD - O processo de aquisição 
direta de fármacos por parte 
dos médicos dentistas tem-se 
revelado demasiado burocrático. 
Quais as perspetivas de simplificar 
este processo?
ECA - O processo de autorização de 
aquisição direta de medicamentos 
por parte das clínicas e 
consultórios dentários revela-se de 
grande importância, promovendo 
a aquisição de medicamentos no 
circuito legal. 
O Infarmed apresenta-se disponível 
para acolher as sugestões 
de melhoria que se revelem 
pertinentes para este processo no 
sentido da sua simplificação e tem 
já em curso a concretização de um 
projeto de melhoria e agilização 
do processo de aquisição de 
medicamentos.
Este processo, que será mais 
prático, ganhará automatismos 
que permitirão uma maior 
celeridade na emissão da respetiva 
autorização.
De realçar que todo o processo 
contou com a colaboração da OMD.

  
ROMD - Como tenciona o 
Infarmed monitorizar no terreno 
os branqueamentos dentários de 
“venda livre”? 

ECA - Os branqueadores dentários 
são produtos cosméticos e, 
como tal, serão monitorizados de 
acordo com a legislação aplicável 
e no âmbito das actividades de 
supervisão do mercado, quer 
através das acções inspectivas, no 
âmbito das campanhas de análise 
laboratorial e rotulagem, quer 
através de outros procedimentos 
que com certeza irão merecer 
a contribuição da Comissão 
Nacional de Medicamentos e 
Produtos de Saúde do Âmbito da 
Medicina Dentária.

ROMD - Como tem o Infarmed 
acompanhado o protocolo 
assinado a 1 de julho de 2005 
com a OMD relativamente 
à fabricação de próteses 
dentárias?
ECA - No âmbito do referido 
protocolo foram desenvolvidas e 
publicadas na página eletrónica do 
Infarmed recomendações relativas 
ao registo e entrada em serviço 
dos dispositivos médicos feitos 
por medida (DMFM). Foi também 
realizada uma manhã informativa 
no sentido do esclarecimento 
dessas recomendações. O 
Decreto-Lei 145/2009, de 
17 de junho veio esclarecer a 
necessidade dos DMFM serem 
classificados em classes de risco 
o que condiciona a documentação 
e a avaliação de conformidade 
por parte do fabricante. O mesmo 
diploma cria a obrigatoriedade 
de notificação das atividades 
de fabrico dos DMFM, junto do 
Infarmed. Mais recentemente, 
em 2012, foi disponibilizada uma 
nova aplicação informática para a 
notificação online dos dispositivos 
médicos, pelos seus fabricantes, 
onde se incluem os DMFM. 
Foram ainda desenvolvidas várias 
atividades de fiscalização do 
mercado dirigidas a este tipo de 
produtos, através de avaliação 
documental e ações inspetivas.

...
NOTAS CURRICULARES 

- Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, com especialidade em 
Cirurgia Geral pela Ordem dos Médicos.

- Completou a sua formação em Cirurgia Geral na 
Southern Illinois University Medical School e no Cook 
County Hospital of Chicago, Illinois, USA; Instrutor 
em Advanced Trauma Life Support pelo Comité de 
Trauma do Estado de Illinois;

- Pós-graduado em Gestão pela Universidade Católica/
Ordem dos Médicos, Liderança e Networking pela 
Universidade Nova de Lisboa, Programa de Alta 
Direção de Instituições de Saúde pela Associação 
de Estudos Superiores de Empresa – AESE Business 
School, em Program Advanced Management pelo 
Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais 
no Porto;

- Cirurgião do quadro médico do Hospital Geral 
de Santo António-S.A., do Centro Hospitalar do 
Porto-E.P.E., na qualidade de consultor/assistente 
graduado de cirurgia geral;

- Vogal do conselho diretivo da Entidade Reguladora 
da Saúde;

- Professor auxiliar convidado da cadeira de Cirurgia 
da licenciatura em Medicina do Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar, professor convidado e 
coordenador de pós-graduações na área da saúde 
na Universidade Lusíada;

- Membro da Sociedade Portuguesa de Cirurgia 
e um dos fundadores e membro da direcção da 
Associação Portuguesa de Cirurgia de Ambulatório, 
onde desempenhou as funções de Tesoureiro.

- Diversas publicações na área da Cirurgia Geral, da 
Regulação e da Qualidade em Saúde; membro do 
conselho científico da Revista Portuguesa de Cirurgia 
de Ambulatório;

- Participação em múltiplas mesas redondas e 
comunicações em congressos da área da cirurgia 
geral, da regulação e da qualidade em saúde.

Eurico Castro Alves
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ROMD - Quais as áreas chave 
que prevê importantes para a 
colaboração entre ambas as 
instituições num futuro próximo?
ECA - Entre as áreas chave 
poderemos salientar a divulgação 
do Sistema Nacional de Vigilância 
de Dispositivos Médicos e de 
Cosméticos e a cooperação no 
âmbito da atividade de fiscalização 
do mercado, para as quais os 
profissionais da OMD terão um 
papel relevante na identificação 
de produtos/entidades em não 
conformidade com os requisitos 
legais, outras àreas chave são 
o desenvolvimento de ações de 
formação conjuntas (quer sobre 
questões regulamentares quer 
sobre aspetos técnico-científicos 
e clínicos relevantes), e o suporte 
recíproco à discussão europeia 
em que as duas entidades estão 
envolvidas, nomeadamente do 
ponto de vista regulamentar e 
técnico-científico. O Infarmed 
sempre que necessário recorrerá à 
OMD no sentido de obter pareceres 
científicos e clínicos na área da 
medicina dentária.  

 
ROMD - Comentário final?
ECA - Damos assim, em 
conjunto, passos decisivos para a 
melhoria dos serviços e produtos 
disponibilizados aos cidadãos, 
protegendo a sua segurança no 
acesso e utilização de cuidados 
de saúde na área da medicina 
dentária. 
Saliento que este processo decorre 
da forma que eu prefiro e privilegio, 
que é, envolvendo ativamente e 
em parceria os especialistas e 
os operadores que, afinal, são 
quem melhor conhece, no dia-a-
dia, o que se passa no terreno, e 
portanto, são inquestionavelmente 
aqueles que contribuiem com 
maior eficiência e eficácia para o 
nosso desiderato de proteger e 
servir os interesses de todos os 
cidadãos.

ROMD - Que assuntos considera mais perti-
nentes a Comissão acompanhar?
AF - A CNMPSMD tem na sua génese a missão 
de apoiar o Infarmed nas suas atividades de 
regulação e supervisão na área da Medicina 
Dentária. 
Neste contexto, os assuntos que se revelam 
pertinentes acompanhar no imediato são, por 
um lado, a necessidade das clínicas e consul-
tórios dentários requererem autorização para 
aquisição direta de medicamentos de uso hu-
mano, pelo significado que tal prática tem na 
defesa da saúde pública, e ao mesmo tempo 
ajustar a lista dos medicamentos a autorizar, 
às necessidades da prática clinica da medicina 
dentária.
Por outro lado, a proliferação, no mercado, de 
produtos para branqueamento dentário e a 
sua comercialização e utilização à revelia dos 
médicos dentistas, contrária à legislação, está 
também nas nossas preocupações imediatas 
dadas as consequências negativas para a saú-
de pública que dali poderão resultar.
O mercado dos dispositivos médicos, nome-
adamente na área dos implantes dentários, é 
também um assunto que nos merece toda a 
atenção. O crescente aparecimento de novos 
produtos reclama a necessidade de um rigoro-
so controlo pelo Infarmed para garantia da sua 
qualidade e conformidade.
A nossa atenção centra-se também nas entida-
des produtoras de dispositivos médicos por me-
dida, particularmente nos laboratórios de pró-
tese dentária, os quais carecem sujeitar-se ao 
cumprimento da legislação, desde logo quanto 
ao registo no INFARMED, viabilizando, assim, 
o seu controlo e a sua interpelação quanto a 
questões relacionadas com a conformidade 
dos dispositivos.

ANTÓNIO FARIA, PRESIDENTE DA COMISSÃO 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
DE SAÚDE DO ÂMBITO DA MEDICINA DENTÁRIA

ROMD - Como vê a colaboração entre a OMD 
e o Infarmed/ Comissão Nacional de Medi-
camentos e Produtos de Saúde do âmbito da 
Medicina Dentária (CNMPSMD)?
AF - A colaboração entre a OMD e o Infarmed/
CNMPSMD tem subjacente, e em primeira ins-
tância, a desburocratização e agilização dos 
procedimentos, incumbindo à OMD identificar 
constrangimentos e propor soluções e à comis-
são promover e reforçar esta proximidade entre 
a Ordem e o regulador.
No atual quadro legislativo e regulamentar, eu-
ropeu e nacional, no âmbito dos medicamentos 
e dispositivos médicos e cosméticos da área da 
medicina dentária e da rápida evolução das no-
vas tecnologias, esta colaboração revela funda-
da importância na promoção da saúde pública.

ROMD - Algo mais que queira acrescentar?
AF - Na oportunidade, cumpre-nos saudar todos 
os médicos dentistas manifestando o nosso 
empenho na missão com a qual nos comprome-
temos para bem da classe e da saúde pública.

NOTAS CURRICULARES:
•	Licenciado em 1986 pela Faculdade Medicina Dentária do Porto
•	Pós-graduado em Administração e Gestão em Saúde
•	Diretor clínico da Clínica Médica Jardim da Lixa, S.A.
•	Coordenador Clínico da 32 Senses Academy
•	Administrador não executivo da 32 Senses SGPS
•	Consultor para a área da saúde oral – ERS
•	Perito do INFARMED – Presidente Comissão Nacional de Medicamentos 

    e Produtos no âmbito da Medicina Dentária

António Faria
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A Entidade Reguladora da 
Saúde (ERS) divulgou, no passa-
do dia 11 de junho, os resultados 
de um estudo realizado sobre o 
mercado dos cartões que titulam 
determinados planos de saúde, 

os quais podem ser adquiridos por 
meio do pagamento de uma pres-
tação periódica. 
Este estudo surge na sequência da 
participação efetuada pela Ordem 
dos Médicos Dentistas, em outu-

bro de 2012, que alertava para 
alegadas “distorções detetadas 
no funcionamento do mercado da 
prestação dos serviços de saúde 
médico-dentária e resultantes da 
proliferação de vários produtos 
confundíveis, na ótica do cida-
dão, com “seguros de saúde” e 
sobre diferentes problemas no 
mercado, decorrentes da “prolife-
ração massiva e desregulada dos 
denominados “planos” de saúde 

ESTUDO DA ERS REVELA
BENEFICIÁRIOS DE CARTÕES
DE SAÚDE MULTIPLICAM
QUEIXAS

Muitos prestadores indicaram que a adesão a uma rede de 
cartões de saúde pode levar uma entidade a prestar cuidados 
de saúde menos adequados às necessidades dos utentes e de 

menor qualidade, como resultado dos reduzidos preços 
definidos nas tabelas de preços.
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médico-dentária”.
Recorde-se que esta matéria tem 
vindo a ser acompanhada desde 
2008 pela OMD, tendo sido alvo de 
posições públicas e institucionais 
junto das reguladoras do setor.
A ERS tem tomado conhecimento 
de inúmeras reclamações respei-
tantes aos planos de saúde e aos 
cartões de saúde que os titulam. 
Habitualmente, ali são denun-
ciadas, designadamente, dificul-
dades na rescisão dos contratos 
celebrados e na devolução dos va-
lores pagos a título de mensalida-
de, veiculação de uma informação 
deficitária a propósito dos benefí-
cios associados e fácil confundibi-
lidade com os seguros de saúde.

Para a ERS, o presente estudo 
confirma a necessidade de se con-
tinuar a acompanhar de perto os 
problemas relacionados com a ati-
vidade dos cartões de saúde que 
têm chegado ao seu conhecimen-
to e de se reforçar a atenção sobre 
esta atividade. Assim, com base 
nas conclusões do estudo e atenta 
às falhas de mercado identificadas 
e os riscos associados aos planos 
de saúde, finaliza o relatório com a 
definição concreta das premissas 
da atuação regulatória futura nes-
ta matéria.

ENQUADRAMENTO DO ESTUDO
O ponto de partida deste estudo 
situou-se na análise de respostas 
a um inquérito exaustivo, enviado 
a todos os médicos dentistas em 
junho de 2012. 
No sumário executivo do relatório 
agora apresentado, a expressão 
“cartões de saúde” surge comum-
mente associada a cartões que 
titulam determinados planos de 
saúde, os quais podem ser adqui-
ridos por meio do pagamento de 
uma prestação periódica. 
Estes planos permitem o acesso a 
cuidados de saúde com descontos 
nos preços, sendo esses cuidados 

de saúde prestados por entidades 
aderentes a uma rede ou diretório 
clínico. A entidade gestora do pla-
no, quando ligada à atividade ban-
cária ou à atividade seguradora, 
ou mais raramente, à atividade da 
prestação de cuidados de saúde, 
desempenha o papel de interme-
diária entre os beneficiários dos 
cartões de saúde e os prestado-
res, definindo os preços a praticar, 
a dimensão das redes e a distri-
buição geográfica dos prestadores 
aderentes. Noutros casos, a enti-
dade que promove e gere o plano 
é o próprio prestador de cuidados 
de saúde oferecidos aos utentes 
beneficiários.

A ERS recebeu, e investigou ao 
longo de anos recentes, um nú-
mero crescente de exposições de 
utentes respeitantes a distintos 
aspetos dos cartões de saúde 
que se prendem designadamente 
com as cláusulas contratuais, ha-
bitualmente firmadas pelas par-
tes e a distinção entre aqueles e 
os seguros de saúde, tendo ainda 
ouvido um conjunto de queixas de 
prestadores de cuidados de saúde 
que se prendiam principalmen-
te com os valores definidos nas 
tabelas de preços dos cartões a 
pagar pelos utentes, foi deliberada 
a elaboração de um estudo para 
análise desta temática em diferen-
tes dimensões, tendo em conta os 
direitos dos utentes e as implica-
ções destes planos de saúde no 
setor da prestação de cuidados de 
saúde.

Assim, de acordo com a ERS, 
“constituiu objetivo do estudo 
identificar o enquadramento le-
gal e regulatório da atividade dos 
cartões de saúde em Portugal e 
analisar um conjunto de hipóteses 
sobre eventuais problemas de con-
corrência, acesso e qualidade dos 
cuidados de saúde que poderão 
resultar dos cartões de saúde:

1) Concorrência: os prestadores 
de cuidados de saúde consegui-
rão atrair mais
utentes com a adesão a uma rede 
de cartões de saúde e, assim, au-
mentarão as suas quotas de mer-
cado; por sua vez, as redes esta-
rão a fomentar uma distorção
concorrencial, porque represen-
tarão barreiras à expansão dos 
prestadores nos mercados, dada 
a restrição que existirá na adesão 
dos prestadores às redes.

2) Acesso dos utentes: haverá 
discriminação de utentes conso-
ante as entidades financiadoras e 
respetivos valores pagos pelos cui-
dados de saúde prestados.

3) Qualidade dos cuidados de saú-
de: para a angariação e fidelização 
de clientes, os prestadores sujei-
tar-se-ão a descontos que poderão 
ser incomportáveis e que poderão 
induzir os profissionais de saúde a 
alterar de forma inadequada a sua 
prática e a pouparem excessiva-
mente em aspetos essenciais para 
um atendimento e uma prestação 
de cuidados de saúde adequados 
e com qualidade”.

A ERS enquadrou, também, o es-
tudo sob o ponto de vista legal e 
regulatório, tendo concluído que a 
atividade económica de promoção 
e gestão dos cartões de saúde não 
se encontra regulamentada em le-
gislação específica (porque, desde 
logo, não se enquadra num setor 
de atividade específico) e, conse-
quentemente, não se revela abran-
gida pela regulação setorial.

A atividade dos cartões de saúde, 
nos moldes que se conhece em 
Portugal, e a ausência da sua re-
gulação serão caso singular entre 
os países europeus. Com efeito, 
um levantamento sobre a existên-
cia de cartões de saúde em outros 
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países efetuado junto dos mem-
bros da European Partnership for 
Supervisory Organisations in Heal-
th Services and Social Care (EPSO) 
não revelou casos comparáveis 
com a situação existente em Por-
tugal.

Não obstante, na medida em que 
se identificam riscos para a saú-
de e para o setor da prestação 
de cuidados de saúde em Portu-
gal, é possível definir os moldes 
da atuação regulatória da ERS, 
concluindo-se pela necessidade 
de uma atenção especial e acom-
panhamento próximo da atividade 
dos estabelecimentos prestadores 
de cuidados de saúde aderentes a 
redes de cartões de saúde.

FALHAS DE MERCADO 
E RISCOS ASSOCIADOS 
À ADESÃO AOS PLANOS 
DE SAÚDE
Em Portugal, a função de regu-
lação independente do setor é 
atribuída à ERS, criada pelo De-
creto-Lei n.o 309/2003, de 10 de 
dezembro. Já nessa data surgiu 
como uma autoridade de supervi-
são e regulação do setor da saú-
de, independente no exercício das 
suas funções, com a atribuição de 
regular a atividade dos estabeleci-
mentos prestadores de cuidados 
de saúde, com especial ênfase na 
garantia do cumprimento dos re-
quisitos de exercício da atividade e 
de funcionamento, a garantia dos 
direitos relativos ao acesso aos 
cuidados de saúde e dos demais 
direitos dos utentes, a legalidade 
e transparência das relações eco-
nómicas entre os diversos opera-
dores, entidade financiadoras e 
utentes. 

Atualmente, as atribuições, orga-
nização e funcionamento da ERS 
estão previstos no Decreto-Lei n.o 
127/2009, de 27 de maio, ainda 

em vigor, não obstante a aprova-
ção em Conselho de Ministros dos 
novos estatutos nos termos da Lei 
n.o 67/2013, de 28 de agosto.
Recorde-se que são objetivos da 
regulação do setor, o zelo e ga-
rantia pelos critérios de acesso 
aos cuidados de saúde tais como 
determinados pela constituição, 
pelos demais direitos e interes-
ses dos utentes, pela prestação 
de cuidados de qualidade e pela 
legalidade e transparência nas re-
lações económicas que se geram 
entre todos os agentes do sistema 
e, ainda, promover e defender a 
concorrência no mercado, ainda 
que em cooperação com a Autori-
dade da Concorrência (AdC).

É um facto que o mercado tem as-
sistido à proliferação de distintos 
planos ou cartões de saúde que se 
apresentam aos utentes como al-
ternativas de financiamento priva-
do no acesso aos cuidados de saú-
de, hoje, muito atrativas, atentos, 
por exemplo, os condicionalismos 
socioeconómicos e o processo de 
adesão mais fácil e desburocra-
tizado em comparação com os 
seguros de saúde. É igualmente 
um facto que esta modalidade de 
financiamento dos cuidados de 
saúde assume-se como “terra de 
ninguém” porque, no presente, 
não se encontra regulamentada 
em legislação específica (porque, 
desde logo, não se enquadra num 
setor de atividade específico) e, 
consequentemente, não se revela 
abrangida pela regulação setorial.

CONCLUSÕES
Certo é que foram identificados 
distintos riscos inerentes à adesão 
aos planos de saúde e que se en-
trecruzam com questões de con-
fidencialidade de dados clínicos, 
com a eventual aceitação de uma 
situação de rejeição ou discrimi-
nação no acesso a determinados 
serviços, atenta a disponibilidade/

capacidade de resposta dos pres-
tadores, ainda, com questões as-
sociadas à não perceção de que, 
afinal, a um cartão de saúde está 
associado um seguro de saúde ou 
que aquele não é um seguro de 
saúde, o que desde logo implica 
um desconhecimento sobre o en-
quadramento do que se contrata.

Simultaneamente, a promoção, 
comercialização e/ou publicitação 
dos planos de saúde pode envie-
sar a sã concorrência no mercado, 
na medida em que, considerado o 
atual estado de coisas, permite a 
angariação de utentes com base 
numa informação enviesada, por 
vezes, omissa e assente em pres-
supostos passíveis de violar os di-
reitos e interesses dos utentes.

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
CONSULTE:

- A versão integral do estu-
do da ERS, de maio de 2014, 
“Os Cartões de Saúde em 
Portugal” (www.omd.pt/noti-
cias/2014/06/estudoerscarto-
essaude.pdf)

- O sumário executivo (PDF) do 
estudo elaborado pelo Depar-
tamento Jurídico da Ordem dos 
Médicos Dentistas, enviado a 
8 de outubro de 2012, para a 
Entidade Reguladora da Saú-
de, à Autoridade da Concorrên-
cia e ao Instituto de Seguros 
de Portugal (www.omd.pt/noti-
cias/2014/06/docs/sumario-
-executivo-estudo-seguros.pdf)

- A versão integral do estudo 
“O Mercado da Prestação dos 
Serviços Médico–Dentários, em 
Portugal - O caso dos Planos 
de Saúde Dentária: O mercado 
dos seguros e os “planos” mé-
dico-dentários: especificidade e 
problemas”: (www.omd.pt/no-
ticias/2014/06/docs/estudo-
-seguros.pdf)
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dO quadro atualmente vigente é 
composto pelo Código Deontoló-
gico da Ordem dos Médicos Den-
tistas, no seu artigo nº 26 – Asso-
ciações e Sociedades de Médicos 
Dentistas, que consagra que todas 
as associações e sociedades de 
médicos dentistas têm que desig-
nar um diretor clínico, com respon-
sabilidade técnica e deontológica 
e que esta função deverá obrigato-
riamente ser exercida por médico 
dentista ou por médico estomato-
logista, pelo disposto no Decreto-
-Lei n.º 279/2009, de 6 de outubro 
que aprova o novo regime legal de 
licenciamento das unidades priva-
das de saúde, no seu artigo 9.º, 
n.º 3 que estabelece que nos con-
sultórios dentários no desenvolvi-
mento da sua atividade devem ser 
cumpridas as regras deontológicas 
aplicáveis e ainda pela Portaria n.º 
268/2010, de 12 de maio, que 
estabelece os requisitos mínimos 
de funcionamento das clínicas e 
consultórios de medicina dentá-
ria, que estipula que os mesmos 
são tecnicamente dirigidos por um 
diretor clínico, médico dentista ou 
médico com a especialidade de es-
tomatologia. 

A promulgação e aplicação destas 
normas demonstra bem a intenção 
do legislador de querer garantir a 
existência nestes espaços de saú-
de o perfeito cumprimento dos 

preceitos éticos e deontológicos 
da medicina dentária, tendo como 
objetivo a prestação dos melhores 
cuidados de saúde. 
Uma vez assente no normativo 
legislativo a obrigatoriedade da 
existência do cargo de diretor clíni-
co, cabe agora realçar que desde 
a nomeação do cargo, indicando 
o período de início e/ou de termo 
das suas funções ou qualquer ou-
tra alteração, deverá ser sempre 
comunicada à ARS, à ERS e à OMD, 
assim como terá que estar inscrito 
no regulamento interno da unidade 
de saúde respeitante quem execu-
ta estas funções.
A regulamentação atual precisa 
também que a atividade de uma 
clínica/consultório implica sempre 
a presença física do diretor clínico 
de forma a garantir a qualidade dos 
seus serviços. Em caso de ausên-
cia do diretor clínico, deverá estar 
designado um diretor clínico adjun-
to que assumirá automaticamente 
as funções de diretor clínico em 
sua substituição.

Mas qual é em concreto, a esfera 
de atuação do diretor clínico e qual 
o âmbito dos seus deveres e das 
suas responsabilidades profissio-
nais?
Da leitura atenta dos vários diplo-
mas legais e regulamentares que 
dizem respeito à medicina dentá-
ria, é possível concluir o seguinte: 
O médico dentista enquanto diretor 
clínico de um determinado espaço 
deve garantir a defesa e cumpri-
mento dos princípios técnicos, éti-
cos e deontológicos da medicina 
dentária, quer da sua parte, quer 
daqueles que consigo colaboram 
(como por ex. médicos dentistas, 
higienistas orais, técnicos e auxi-

liares de prótese dentária e assis-
tentes dentários). É da responsa-
bilidade do diretor clínico aprovar 
a admissão de pessoal técnico da 
área médica e não médica, a tí-
tulo permanente ou temporário e 
fomentar a cooperação entre mé-
dicos dentistas e os técnicos auxi-
liares, bem como controlar a lega-
lidade do seu exercício profissional.
Cumpre destacar que cabe ao di-
retor clínico assumir responsabi-
lidade técnica e deontológica do 
espaço pelo qual é responsável e 
coordenar a atividade de assistên-
cia prestada aos doentes da clíni-
ca, pelo que deve ter conhecimento 
dos respetivos planos de tratamen-
to. Para além disso, deve pronun-
ciar-se sobre a criação de serviços 
ou a abolição dos mesmos.

No que diz respeito ao arquivo clíni-
co, compete ao diretor clínico dirigir 
a organização do ficheiro clínico, 
tornando-se no seu fiel depositá-
rio, e atualizar e manter atualiza-
do o ficheiro confidencial de todo 
o pessoal que exerce atividade na 
clínica.
É de referir, que manter a conserva-
ção do arquivo clínico é essencial, 
quer para fins terapêuticos do do-
ente, quer para defesa do médico 
dentista em sede judicial, ou mes-
mo para fins de identificação no 
contexto médico-legal. Neste senti-
do, é pois recomendável a conser-
vação de todos os elementos que 
o compõem pelo prazo mínimo de 
cinco anos. 

Em matéria de divulgação profis-
sional, cabe ao médico dentista na 
qualidade de diretor clínico conhe-
cer a divulgação relacionada com a 

ARTIGO DE OPINIÃO
DIREÇÃO CLÍNICA
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regulamentar vigente 
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sua clínica e assegurar que a mes-
ma cumpre as regras relativas à di-
vulgação da atividade profissional 
do médico dentista.
Por conseguinte, sem prejuízo da 
conceção e elaboração dos supor-
tes de divulgação passar por tercei-
ros, caberá sempre ao diretor clíni-
co, independentemente do médico 
dentista e diretor clínico ser pro-
prietário ou mero prestador de ser-
viços na clínica em causa, garantir 
que a divulgação realizada respeita 
as regras relativas à divulgação da 
atividade profissional do médico 
dentista, designadamente, Esta-
tuto, Código Deontológico e Regu-
lamento Interno n.º 115/2007 da 
OMD.

O regulamento interno acima refe-
rido, estabelece no artigo 7º que 
as regras sobre divulgação da ati-
vidade profissional, são igualmente 
aplicáveis ao exercício em conjunto 
da medicina dentária, seja na for-
ma de associação, de sociedade 
ou qualquer outra, sendo o seu 
primeiro responsável, em caso de 
dúvida, o diretor clínico.

Cabendo ao diretor clínico zelar 
pelo cumprimento de todo o nor-
mativo ético e deontológico, é de 
sublinhar o seu papel fundamen-
tal na aplicação da deliberação do 
Conselho Deontológico e de Disci-
plina relativa ao “Termo de pres-
tação de serviços entre médicos 
dentistas e clínicas”, nos termos da 
qual, perante a informação escrita 
da saída de um médico dentista da 
sua equipa, caberá ao diretor clí-
nico no prazo de 30 dias contado 
da saída do profissional, informar 
todos os doentes que por este te-
nham sido atendidos dessa mes-
ma saída, bem como do seu novo 
endereço profissional, por correio 
registado ou por outro meio de co-
municação eletrónica idóneo. Para 
além disso, deverá entregar ao mé-

dico dentista de saída uma cópia 
dos comprovativos dessa informa-
ção. Em alternativa, o diretor clínico 
da clínica facultará a este médico 
dentista, em igual prazo, uma lista 
contendo os nomes e moradas e/
ou contatos dos doentes por este 
atendidos.

Em suma, no espaço pelo qual é 
responsável, recai no diretor clíni-
co uma maior responsabilidade no 
cumprimento dos deveres consa-
grados no Estatuto da Ordem dos 
Médicos Dentistas, responsabilida-
de essa intransmissível, tais como:
 

- cumprir todas as normas 
deontológicas que regem o 
exercício da medicina dentá-
ria, integradas no respetivo 
Código Deontológico, no Es-
tatuto e na demais legislação 
aplicável; 

- guardar segredo profissional; 
- cumprir e fazer cumprir as 

deliberações e decisões dos 
órgãos da OMD tomadas 
de acordo com o presente 
Estatuto e não prejudicar os 
fins da OMD; 

- defender o bom nome e 
prestígio da OMD;

- agir solidariamente em todas 
as circunstâncias na defesa 
dos interesses comuns;

- manter a OMD atualizada 
quanto a todos os seus dados 
constantes da inscrição, 
nomeadamente quanto 
ao domicílio profissional, 
informando da mudança 
de domicílio, da reforma e 
de impedimentos ao seu 
exercício profissional. 

O nosso Código Deontológico 
bem expressa o que vem de ser 
dito, estabelecendo em diversos 
artigos alguns dos direitos dos 
pacientes. Diz-se “alguns” porque, 
como se sabe, a deontologia 
não se limita ao estabelecido no 
código, mas vai ao encontro de 
toda a legislação e regulamentação 
aplicável à medicina dentária (v. 
art.º 1º do C.D.D.).
Acresce que, apesar de existirem, 
naturalmente, capítulos 
diferenciados dentro do código, 
isso nunca significa que se tratem 
de matérias estanques, pois que 
todas as disposições deontológicas 
carecem de interpretação e 
aplicação integrada e uniforme.
Sucede que este Conselho tem 
sido confrontado, com alguma 
regularidade, com o seguinte:
- quando um colega que exerce a 
sua prática em terminada clínica (e 
não importa, aqui, o tipo de relação 
que o vincula) que lhe não pertence 
e cessa essa sua atividade 
passando a exercer em outro local, 
tem direito a informar os pacientes 
que ali atendeu dessa mudança? 
O que equivale a que se pergunte 
se esse colega tem direito de 
exigir do detentor daquela primeira 
clínica uma listagem desses 

É hoje comumente aceite que a 
deontologia profissional tem como 

componente prioritária a defesa dos 
interesses dos destinatários dos serviços 

prestados, no nosso caso, dos pacientes. 
Por conseguinte, não pode fazer-se 
qualquer interpretação e aplicação 

das regras deontológicas sem que se 
apercebam os principais direitos que 

àqueles cabem, sendo seguro que não há 
atividade médico-dentária que não tenha 
como escopo único a satisfação da saúde 

e do bem-estar dos doentes.
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essa mesma informação. É que o 
recurso a expressões vulgarmente 
utilizadas, como por exemplo, “os 
meus pacientes”, não só não são 
corretas na perspetiva deontológica 
(nem sequer na jurídica), como 
não têm o condão de facilitar a 
compreensão destas coisas.
Há direitos e deveres fundamentais 
a ponderar aqui. Vejamos quais.
O paciente tem direito a ser tratado 
com a maior eficiência possível, pelo 
que o profissional está obrigado a 
prestar os melhores cuidados de 
saúde oral ao seu alcance, podendo 
ser responsabilizado no caso de o 
não fazer (v. art.º 8º). Claro que esta 
disposição, epigrafada de “dever 
fundamental”, terá aplicação muito 
abrangente, forçando a todas as 
práticas que potenciem o seu 
resultado prático. E tem, no caso em 
análise, uma enorme relevância. 
O paciente tem sempre o direito 
de escolher livremente o seu 
médico dentista e, por isso, pode 
a qualquer momento decidir 
mudar, assim como decidir manter 
a relação profissional (v. artºs 
12º e 13º). Como é óbvio, para 
livre e conscientemente decidir, 
o paciente tem de estar munido 
das informações necessárias à 
formação da sua vontade. E isso 
tem de lhe ser salvaguardado por 
todas as partes envolvidas.
O médico dentista não pode (salvo 

em casos especiais) “abandonar” 
o paciente, pelo que está vinculado 
a garantir a continuidade da 
assistência (v. art.º 16º). Isto não 
tem nada a ver, como é claro, com 
existir qualquer obrigação (que 
não existe) de não mudar o local 
de tratamento. Tem a ver é com 
o vínculo que impende sobre o 
prestador do serviço em favor do 
paciente. O médico dentista, por 
isso, não poderá dizer que por se 
ter mudado desapareceu aquele 
dever.
Ora bem, estes princípios 
estruturantes da matéria já nos 
balizam bem a resposta àquelas 
questões. Como iniciou por se 
dizer, portanto, o enfoque não está 
nos direitos do médico dentista, 
mas seguramente nos direitos do 
paciente e nos deveres do médico 
dentista.
É inquestionável que o paciente a 
quem não é fornecida informação 
sobre a saída do médico dentista 
de determinada clínica para outro 
local, nunca poderá exercer os 
seus direitos de escolha. Desde 
logo, não tem como decidir se 
quer, ou não, continuar a ser 
acompanhado clinicamente 
pelo mesmo profissional. E isso 
significa que a inexistência dessa 
mesma informação equivale a 
coartar – quiçá até impedir – o 

pacientes a fim de lhes comunicar 
tal mudança? Ou de requerer que 
tal clínica, ela própria, transmita a 
informação?
Por comodidade diga-se que se usa 
a expressão “clínica” para significar 
o local de prestação dos serviços 
médico-dentários, seja uma clínica 
ou um consultório; que se usa a 
expressão “detentor da clínica” 
para significar o diretor clínico.
Antes de se responder a tais 
dúvidas, convém esclarecer que 
este assunto não coincide com o 
que se prende com saber de quem 
é a propriedade da ficha clínica, 
quer no que respeita à relação 
médico dentista/doente, quer no 
que respeita à relação médico 
dentista (prestador de serviços) /
detentor da clínica. Não se trata, 
portanto aqui, de discutir se o 
médico dentista ao mudar-se tem 
o direito de trazer consigo as fichas 
clínicas. São matérias diferentes, 
ainda que possam ter reflexos ou 
consequências interligadas.
Indo, agora sim, à questão 
suscitada e acima exposta.
O problema, tal como nos tem sido 
apresentado, está desfocado. Na 
verdade, não se trata de saber se 
o médico dentista prestador de 
serviços ao mudar-se tem o direito a 
prestar, ou a que se preste, aquela 
informação, mas antes de saber 
se o paciente tem direito a receber 

DELIBERAÇÃO 

TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE 
MÉDICOS DENTISTAS E CLÍNICAS 
- PROCEDIMENTOS

...

O PACIENTE TEM 
DIREITO A SER 
TRATADO COM 
A MAIOR 
EFICIÊNCIA 
POSSÍVEL, 
PELO QUE O 
PROFISSIONAL 
ESTÁ OBRIGA-
DO A PRESTAR 
OS MELHORES 
CUIDADOS DE 
SAÚDE ORAL AO 
SEU ALCANCE, 
PODENDO SER 
RESPONSABILI-
ZADO NO CASO 
DE O NÃO FAZER

“

“
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exercício dos direitos que lhe estão 
expressamente reconhecidos.
Por outro lado, a saúde do 
paciente é tanto mais protegida 
quanto existir uma constância 
nos tratamentos que vem 
recebendo, ou seja, a estabilidade 
profissional normalmente joga a 
favor daquele. Logo, alterações 
forçadas dos executores dos atos 
médico-dentários não são, em 
princípio, benéficas, a menos 
que decorrentes da vontade do 
doente ou justificadas por outros 
fundamentos (ex. recurso a colega 
mais habilitado – v. artºs. 15º-3 
e 41º). Logo, quaisquer atos ou 
omissões que forcem à mudança 
e que, por serem impostos, não se 
justificam no interesse do paciente, 
estarão em contradição, também, 
com o sobredito dever fundamental 
expresso no art.º 8º.
Acresce, ainda, que o médico 
dentista que se ausente com 
caráter definitivo do seu local 
de atendimento, sem deixar 
“rasto” do seu novo paradeiro, 
estará, pelo menos em potência, 
a incumprir com o seu dever de 
continuidade na assistência. 
Na verdade, se o paciente não 
está habilitado a recorrer aos 
seus serviços porque não sabe 
onde o encontrar, é evidente que 
também não se lhe pode garantir 
a continuidade. Logo, o profissional 
que não permita o recurso aos 
seus serviços, ou que dificulte tal 
recurso, infringirá, seguramente, o 
art.º 16º. Os médicos dentistas não 
podem, naturalmente, impor-se 
mutuamente a violação de regras 
deontológicas. Pelo contrário, têm 
a obrigação de potenciar, por cada 
um e por todos, o seu cumprimento, 
dada a natureza e os propósitos 
das regras deontológicas (v. art.º 2º 
e 38º).

Ao contrário de tudo quanto vem de 
ser dito não se argumente com o 
disposto no art.º 43º. Na realidade 
do que aqui se trata é de transmitir, 
ou não, uma informação útil. O que 
em nada equivale com práticas 
de desvio de pacientes, estas 
absolutamente intoleráveis.
Assim, forçoso é que se conclua 
que a falta de informação prestada 
ao paciente sobre a saída de um 
médico dentista de uma clínica 
e sobre o seu novo paradeiro é 
ofensiva do direito de livre escolha 
do paciente, do direito aos melhores 
tratamentos possíveis e do dever 
de continuar a assistência.
O paciente tem, por isso, o direito a 
ser informado.
Resta é saber sobre quem impende 
o dever de o informar?
Parece ser fácil responder a 
esta nova dúvida, tendo em 
consideração o que acima já se 
disse.
O dever de informar recairá sobre 
aquele, ou aqueles, que tenham 
consigo as condições de o fazer.
 Posto que os arquivos (clínicos e 
administrativos) estão à disposição 
do detentor da primeira clínica, 
é inquestionável que este tem o 
dever de transmitir a sobredita 
informação aos pacientes 
visados, ou seja, àqueles que 
em determinado momento 
foram sujeitos a qualquer tipo de 
intervenção por parte do médico 
dentista referido.
Mas igual obrigação impende 
sobre o próprio médico dentista, 
no pressuposto de que a possa 
satisfazer. Como normalmente 
não é esse o caso, sobre aquele 
impenderá o dever de solicitar ao 
detentor da clínica o cumprimento 
da indicada obrigação informativa, 
para o que lhe deverá prestar todas 
as indicações necessárias.
A satisfação do direito do paciente 

a ser informado tem de ocorrer 
em tempo útil. O que significa que 
deve ocorrer no mais curto lapso 
de tempo possível, por forma a não 
dificultar, ou prejudicar, todos os 
restantes direitos do doente.
O não cumprimento do que supra 
se disse, seja por uma ou por outra 
das partes, importa uma grave 
violação dos normativos acima 
referidos.
Dada a natureza das regras 
deontológicas e o beneficiário 
das mesmas, que como se viu é o 
paciente, é opinião deste Conselho 
que tais deveres e direitos não 
são negociáveis, nem disponíveis. 
Exatamente porque se destinam a 
acautelar direitos de terceiros. Logo, 
as conclusões aqui alcançadas são 
imperativas e prevalecem sobre 
quaisquer disposições contratuais, 
ou de outra natureza, que as 
contrariem.

EM CONCLUSÃO, DELIBERA-SE O 
SEGUINTE:
1. O médico dentista que, inde-

pendentemente dos funda-
mentos, deixe de exercer a 
sua atividade em determina-
da clínica, tem a obrigação de 
informar, de imediato por es-
crito, o detentor desta sobre 
o novo endereço profissional.

2. Caso o médico dentista, por 
motivo que não lhe seja im-
putável, não dispuser no ime-
diato de um novo endereço 
profissional, deve dar conheci-
mento de tal facto por escrito 
ao detentor da clínica.

3. Sem prejuízo do disposto no 
número anterior, o médico 
dentista que venha a encon-
trar novo domicílio profis-
sional, poderá solicitar num 
prazo máximo de um ano o 
cumprimento da presente de-
liberação.

...

OS MÉDICOS 
DENTISTAS 

NÃO PODEM, 
NATURALMENTE, 

IMPOR-SE 
MUTUAMENTE 

A VIOLAÇÃO 
DE REGRAS 

DEONTOLÓGICAS. 
PELO 

CONTRÁRIO, TÊM 
A OBRIGAÇÃO DE 
POTENCIAR, POR 
CADA UM E POR 

TODOS, O SEU 
CUMPRIMENTO, 

DADA A 
NATUREZA E OS 

PROPÓSITOS 
DAS REGRAS 

DEONTOLÓGICAS

“
“
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4. O detentor da clínica tem a 
obrigação de, no prazo de 30 
dias contado da saída do pro-
fissional, informar por correio 
registado, ou por qualquer ou-
tro meio de comunicação ele-
trónica idóneo, todos os pa-
cientes que por este tenham 
sido atendidos, dessa mesma 
saída, bem como do novo en-
dereço profissional dele, ma-
nifestando ainda que a clínica 
mantém total disponibilidade 
para o acompanhamento mé-
dico-dentário (a menos que 
opte pelo contrário).

5. O detentor da clínica, assim 
que satisfaça a obrigação 
referida em 4., informará por 
escrito o médico dentista de 
que assim procedeu. No caso 
de ter sido utilizado um meio 
de comunicação eletrónica, 
deverão ser enviados ao médi-
co dentista, comprovativos do 
envio da informação. 

6. Em alternativa ao que se re-
feriu em 4. e 5., o detentor 
da clínica facultará ao médi-
co dentista, em igual prazo, 
listagem contendo os nomes 
e moradas dos pacientes por 
este atendidos.

7. Ocorrendo a hipótese prefigu-
rada em 6., cabe ao médico 
dentista informar por escrito 
os pacientes por si atendidos 
da sua nova morada.

8. O uso de qualquer expressão, 
ou redação, que ultrapasse a 
simples informação referida 
supra poderá ser sancionada 
à luz do art.º 43º do Código 
Deontológico. 

Aprovada pelo Conselho 
em 23 de fevereiro de 
2002, com alterações 
introduzidas em 15 de 

janeiro de 2014.

Não obstante, é possível neste 
tipo de tratamentos, a ocorrência 
de complicações associadas com o 
diagnóstico, a execução cirúrgica e 
protética, o material e a manutenção.
Com o objetivo de salvaguardar um 
correto diagnóstico e planeamento 
cirúrgico, a realização de exames 
imagiológicos prévios revela-se cru-
cial na  avaliação da disponibilida-
de óssea inicial.
Aliás, um acervo imagiológico ade-
quado possibilita o conhecimento 
do estado inicial da zona de inter-
venção e as condições prévias para 
o tipo de tratamento dentário a rea-
lizar. No mesmo sentido e com vista 
a garantir ao clínico de forma pre-
cisa  a informação essencial para a 
determinação de qualquer possível 
complicação, é recomendável ao 
médico dentista a realização de um 
exame radiológico quer após a co-
locação de um implante, quer após 
a colocação da prótese sobre o im-
plante, uma vez que as mesmas 
funcionam como um ponto de parti-
da para a comparação com futuras 
radiografias necessárias no sentido 
de definir e quantificar a perda ós-
sea periimplantária.
Acresce ainda,  que a documenta-
ção imagiológica nos termos acima 
referidos, constituí um importante 

instrumento não só de qualifica-
ção e indicação do procedimento 
clínico adotado, mas também de 
registo para memória futura, com 
implicação no âmbito médico-legal.
Nestes termos, tomando em consi-
deração que de acordo com o nº1 
dos artigos 8º e 9º do Código De-
ontológico da Ordem dos Médicos 
Dentistas, o médico dentista tem o 
dever de assegurar ao seu doente 
a prestação dos melhores cuida-
dos de saúde oral ao seu alcance, 
assegurando as melhores condi-
ções possíveis para a prestação 
dos seus atos médico-dentários, 
de molde a melhor satisfazer as 
necessidades de tratamento do 
doente, o Conselho Deontológico e 
de Disciplina delibera que em tra-
tamentos dentários com implantes:
-Deverão ser realizados os exames 
imagiológicos prévios e adequa-
dos à avaliação da disponibilidade 
óssea inicial da zona a intervir e 
condições prévias da intervenção 
médica a realizar;
-De forma a possibilitar ao médico 
dentista a informação essencial 
para a determinação de qualquer 
possível complicação, deverão ser 
realizados exames radiológicos 
após a colocação de um implante e 
após a colocação da prótese sobre 
o implante.
A conduta do médico dentista que 
não respeite o supra exposto, salvo 
justificação clinicamente atendível, 
poderá constituir conduta discipli-
narmente censurável. 

Atualmente, o tratamento com 
implantes endo-ósseos é uma alternativa 

reabilitadora utilizada em situações 
clínicas diversas e com alto grau de 

previsibilidade. 

DELIBERAÇÃO
REALIZAÇÃO DE EXAMES 
RADIOGRÁFICOS
NO TRATAMENTO
COM IMPLANTES
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Assim, e de acordo com 
as orientações preconizadas 
internacionalmente pelas várias 
entidades competentes na matéria, 
designadamente a European 

Society of Endodontology (ESE) 
e a American Association of 
Endodontics (AAE) é correto afirmar 
que a realização de exames 
imagiológicos prévios revela-se 
essencial para a avaliação da 
situação clínica inicial, permitindo a 
obtenção de um correto diagnóstico 
e prognóstico. Estes exames 
de imagiologia servem também 
para, no futuro, permitir efetuar 
a avaliação e analisar a evolução 
do tratamento. Neste sentido 
é recomendável, no mínimo, 
a realização de radiografias 
periapicais que incluam uma área 
de 3 mm para além do limite apical.
No mesmo sentido, e com vista 
a garantir ao clínico, de forma 
precisa,  a informação essencial 
para a determinação de qualquer 
possível complicação, o médico 
dentista deve proceder à realização 
de um exame radiológico logo 
após a finalização do tratamento 
endodôntico que, no mínimo, 
cumpra os mesmos requisitos 
indicados no parágrafo anterior.
O posterior controlo radiográfico da 
evolução do tratamento realizado 
deverá ser efetuado nos moldes 
acima descritos.
Acresce, ainda, que a 
documentação imagiológica nos 
termos acima referidos, constitui 
um importante instrumento não 
só de qualificação e indicação do 
procedimento clínico adotado, mas 
também de registo para memória 
futura, com implicação no âmbito 
médico-legal.
Nestes termos, tomando em 
consideração que de acordo 

com o nº1 dos artigos 8º e 9º do 
Código Deontológico da Ordem 
dos Médicos Dentistas, o médico 
dentista tem o dever de assegurar 
ao seu doente a prestação dos 
melhores cuidados de saúde oral 
ao seu alcance, assegurando as 
melhores condições possíveis para 
a prestação dos seus atos médico-
dentários, de molde a melhor 
satisfazer as necessidades de 
tratamento do doente, o Conselho 
Deontológico e de Disciplina 
delibera o seguinte:

•	Em tratamentos dentários 
no âmbito da endodontia 
deverão ser realizados 
exames imagiológicos iniciais 
destinados à avaliação da 
situação clínica da zona a 
intervir e condições prévias da 
intervenção médica a realizar;

•	Da mesma forma deverá o 
médico dentista proceder 
a realização de exames 
imagiológicos logo após a 
finalização do tratamento, bem 
como nos controlos posteriores.

•	Os exames imagiológicos acima 
referidos devem, de forma a 
permitir uma adequada análise 
e interpretação, possibilitar a 
visualização completa da peça 
dentária bem como uma área 
de, no mínimo, 3mm para além 
do limite apical.

A conduta do médico dentista que 
não respeite o supra exposto, salvo 
justificação clinicamente atendível, 
poderá constituir conduta 
disciplinarmente censurável.

DELIBERAÇÃO

REALIZAÇÃO DE EXAMES 
RADIOGRÁFICOS NO ÂMBITO
DA ENDODONTIA 

O tratamento endodôntico é um tratamento 
indicado em variadas situações clínicas 

apresentando um elevado grau de previsibilidade.
Não obstante, é possível neste tipo de tratamentos 

a ocorrência de complicações associadas com 
o diagnóstico, com a execução técnica, com a 
estrutura dentária remanescente, com a opção 

restauradora tomada e com o comportamento ao 
longo do tempo, quer da peça dentária, quer dos 

tecidos periapicais de suporte.
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PUBLICAÇÃO DE PENAS DISCIPLINARES 

QUADRO RESUMO
DAS CONDENAÇÕES

O Conselho Deontológico e de Disciplina, em conformidade com 
a deliberação sobre a publicidade das penas disciplinares, a qual 
estabelece a possibilidade de serem publicados os dados relativos 
às condenações proferidas no âmbito disciplinar, no que respeita à 
identificação dos médicos dentistas visados, número de processo 
disciplinar, artigos violados e sanção aplicada, divulga o quadro abaixo:

Nº do Nome do Arguido Cédula Normas Infringidas  Pena Aplicada
Processo	 Profissional	 	 (Código	Deontológico	
   e Estatuto)

265 Duval Júnior 5324 Prestação desadequada  Censura
   de atos médico-dentários -
    art. 8, nº 1 e nº 2 do Código 
   Deontológico e nº 1 al. b) 
   do Estatuto

220 Soraya F. Curto 4109 Dever de colaboração processual  Censura
   - alíneas a),b),e f) do nº 1 do art.12º 
   do Estatuto e arts. 1º e 2º 
   nº2 do Código Deontológico

190 João Frias Terreiro 5333 Exercício da profissão com  Advertência
   a inscrição suspensa 
   - art. 11º, nº 3 e art. 12º, 
   nº 1 al. a) do Estatuto

292 Paulo Maló 606 Deveres recíprocos dos médicos  Censura
   dentistas e divulgação 
   da atividade profissional  - violação 
   dos artigos 38º e 39º do Código 
   Deontológico, artigo 1º, ponto 1.3, 
   alíneas c), d) e e), e artigo 3º, 
   alíneas b) e d) do Regulamento 
   n.º 115/2007 da OMD
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INTRODUÇÃO
No dia 19 de dezembro de 2011, 
a Comissão Europeia (CE) aprovou 
a proposta de uma Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
que altera a Diretiva 2005/36/EC 
relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais e um 
regulamento sobre a cooperação 
administrativa através do Sistema 
de Informação do Mercado Interno 
(a seguir designada “proposta”).
No dia 12 de junho de 2013, 
os colegisladores - o Conselho 
e o Parlamento Europeu (PE) - 
chegaram a um acordo acerca 
da proposta da CE. Este acordo 
foi aprovado pelo PE na reunião 
plenária do dia 9 de outubro de 
2013 e pelo Conselho no dia 15 de 

novembro de 2013.
A Diretiva 2013/55/EU do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
do dia 20 de novembro de 2013, 
que altera a Diretiva 2005/36/
EC relativa ao reconhecimento 
das qualificações profissionais e o 
regulamento (UE) n° 1024/2012 
sobre a cooperação administrativa 
através do Sistema de Informação 
do Mercado Interno (“Regulamento 
IMI”) foi posteriormente publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia 
no dia 28 de dezembro de 2013.
A versão consolidada já se 
encontra disponível.A Diretiva 
2013/55/EU entrou em vigor a 17 
de janeiro de 2014 e os Estados-
membros têm de transpô-la para 
a legislação nacional até 18 de 

janeiro de 2016.
Desde o processo de avaliação da 
Diretiva 2005/36/EC, que teve 
início em 2010 e terminou com 
a sua revisão e conclusão final 
em 2013, o Council of European 
Dentists (CED) tem trabalhado e 
realizado campanhas para que 
várias alterações sejam efetuadas 
na mesma. O documento final sobre 
a posição do CED, descrevendo 
as principais prioridades para a 
revisão da Diretiva 2005/36/EC foi 
aprovado pela Assembleia-Geral do 
CED no dia 11 de maio de 2012.
Em geral, os resultados foram 
muito positivos. Eis um breve 
resumo das principais alterações 
relacionadas com a profissão da 
Medicina Dentária.

MODERNIZAÇÃO DA DIRETIVA

RECONHECIMENTO DAS 
QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES À DIRETIVA 
DAS QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 
APOIADAS PELO CED

1. Duração mínima da formação 
dos médicos dentistas (n.º 
2 do artigo 34.º)

1 – esta 
disposição estabelece duas 
condições cumulativas: cinco 
anos de estudos e 5.000 
horas de formação teórica e 
prática a tempo inteiro.

O CED argumentou que era 
necessário incluir o número de 
5.000 horas na Diretiva como 
salvaguarda frente a formações 
a tempo parcial e à proliferação 
de “diplomas de fim-de-semana” 
por parte de universidades 
privadas, assim como para 
manter um padrão aceitável de 
educação dentária sem prejudicar 
a segurança do paciente e a 
prestação de cuidados de saúde.

2. Créditos ECTS (alínea n) do 
n.º1 do artigo 3.º e n.º2 do 
artigo 34.º) – foi introduzida 
uma definição dos créditos 
ECTS na Diretiva. “Cinco 
anos de estudos” pode agora 
ser expresso através dos 
créditos ECTS equivalentes. 
O CED apoiou a introdução 
dos créditos ECTS e a 
especificação precisa de 300 
créditos sob o 2.º parágrafo 
do artigo 34.º. Apesar da 
ausência deste número, 
300 créditos ECTS podem 
facilmente ser interpretados 
através do considerando 17 
da Diretiva 2013/55/EU 
(verificar abaixo).

3. O considerando 17 da Direti-
va 2013/55/EU (não vincula-
tivo)

2 estabelece que um crédi-
to ECTS corresponde a 25-30 
horas de estudos, e que nor-
malmente são necessários 60 
créditos para a conclusão com 
sucesso de um ano académi-
co. O CED apoiou este consi-
derando, tendo no entanto 
requerido um melhor esclare-
cimento acerca da definição 
de “horas de estudos”, parti-
cularmente que tipo de horas 
incluía (teóricas, práticas ou 
estudo em casa). Isto pode 
ser efetuado a nível nacio-
nal pelos Estados-Membros 
aquando da transposição da 
Diretiva.

4. As especialidades de medi-
cina dentária (considerando 
22 da Diretiva 2013/55/
EU e 5.º parágrafo do artigo 
35) comuns a pelo menos dois 
quintos dos Estados-membros 
podem agora ser incluídas no 
Anexo 5.3.3 através de atos de-
legados, de modo a simplificar o 
seu sistema de reconhecimen-
to automático. Embora o CED 
apoiasse um terço dos Esta-
dos-membros, esta alteração 
já foi um bom compromisso.

5. O acesso parcial (6.º parágra-
fo da alínea f) do artigo 4.º) 
não abrange profissionais que 
beneficiam do reconhecimen-
to automático, i.e., médicos 
dentistas, médicos, enfermei-
ros, parteiras, farmacêuticos, 
médicos veterinários e arqui-

tetos. O CED defendeu esta 
alteração.

6. Conhecimentos linguísticos 
(artigo 53.º) – poderão 
ser impostas restrições 
linguísticas quando a profissão 
tem implicações para a 
segurança do paciente. Estas 
devem ser proporcionais à 
atividade exercida e efetuadas 
apenas após o reconhecimento 
das qualificações profissionais 
ou da emissão da Carteira 
Profissional Europeia (CPE). 
Será suficiente o conhecimento 
de uma língua oficial ou 
administrativa do Estado-
membro anfitrião. O CED 
apoiou este esclarecimento, 
defendendo ainda a 
utilização, por parte das 
autoridades competentes, do 
Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas 
(QECR)3 para avaliar os 
conhecimentos linguísticos 
de um profissional (não 
incluído no texto). O grau 
de conhecimento pode ser 
decidido a nível nacional 
pelos Estados-membros. O 
CED recomenda que seja 
requerido um nível elevado de 
conhecimento como o C1, em 
profissões com implicações 
para a segurança do paciente.

7. O mecanismo de alerta (alí-
nea a) do artigo 56.º) consiste 
na obrigação de as autorida-
des competentes dos Estados-
-membros alertarem, através 
do sistema IMI, as autoridades 
de outros Estados-membros 

1 O 2.º parágrafo do artigo 34.º da Diretiva 2005/36/EC estabelece o seguinte: “A formação de base do médico dentista deve compreender um mínimo de cinco anos de estudo, que 
podem, complementarmente, ser expressos através de créditos ECTS equivalentes e devem consistir em pelo menos 5.000 horas de formação teórica e prática a tempo inteiro, que 
abranja pelo menos o programa descrito no ponto 5.3.1 do Anexo V e que seja ministrada numa universidade ou num instituto superior de nível equivalente ou sob a orientação de uma 
universidade.
A Comissão fica habilitada a adotar, nos termos da alínea c) do artigo 57.º, atos delegados com vista à alteração da lista constante do ponto 5.1.3 do Anexo V com vista à sua adaptação 
ao progresso científico e técnico.
As alterações referidas no segundo parágrafo não devem implicar a alteração de princípios legislativos essenciais existentes nos Estados-membros relativamente ao regime das 
profissões, no que diz respeito à formação e às condições de acesso das pessoas singulares. Essas alterações devem respeitar a responsabilidade dos Estados-membros relativamente 
à organização de sistemas de ensino, estabelecida no artigo 165.º, n.º 1, do TFUE.”

O MECANISMO 
DE ALERTA 
(ALÍNEA A) DO 
ARTIGO 56.º) 
CONSISTE NA 
OBRIGAÇÃO DE 
AS AUTORIDADES 
COMPETENTES 
DOS ESTADOS-
MEMBROS 
ALERTAREM, 
ATRAVÉS DO 
SISTEMA IMI, AS 
AUTORIDADES 
DE OUTROS 
ESTADOS-
MEMBROS 
ACERCA DE 
PROFISSIONAIS 
QUE JÁ NÃO 
ESTEJAM 
AUTORIZADOS 
A EXERCER A 
PROFISSÃO 
COMO 
RESULTADO 
DE UMA AÇÃO 
DISCIPLINAR 
OU DE UMA 
CONDENAÇÃO 
PENAL.

“
“

...
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acerca de profissionais que 
já não estejam autorizados a 
exercer a profissão como resul-
tado de uma ação disciplinar 
ou de uma condenação penal. 
O alerta deve ser efetuado até 
um máximo de três dias após 
a data da tomada de decisão 
de restrição ou proibição do 
exercício da atividade profis-
sional (parcialmente ou com-
pletamente). O CED apoia 
esta alteração, defendendo 
em parte uma formulação 
diferente que tenha melhor 
em conta a possibilidade de 
recursos com efeitos suspen-
sivos, assim como o impacto 

negativo que um alerta des-
te tipo poderia ter na carrei-
ra de um profissional caso a 
decisão seja revogada. Este 
tópico pode ser esclarecido a 
nível nacional pelos Estados-
-membros aquando da trans-
posição da Diretiva.

8. Atos delegados (considerando 
31 e Declaração da Comissão 
anexados à Diretiva 
2013/55/EU) – aquando 
da preparação destes atos, a 
Comissão tem de consultar, 
entre outros, as organizações 
profissionais. O CED defendeu 
esta alteração.

PRINCIPAIS SUGESTÕES 
NÃO INTEGRADAS PELA DQR

9. Descrição das atividades dos 
profissionais de Medicina 
Dentária (n.º 3 do artigo 34.º e 
n.º 3 do artigo 36.º) – o CED re-
alizou campanhas por uma me-
lhor descrição das atividades 
dos profissionais de medicina 
dentária. O objetivo foi melho-
rar as formulações para que as 
competências/atividades dos 
médicos dentistas apresentas-
sem descrições factualmente 
precisas e que estivessem de 
acordo com a terminologia 
científica atualmente aceitável. 

2 O considerando 17 da Diretiva 2013/55/EC refere: “Os créditos do Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS, European Credit Tranfer and Accumulation 
System) são já utilizados na grande maioria das instituições de ensino superior da União, estando a sua utilização a tornar-se também mais frequente nos ciclos de formação que 
dão acesso às qualificações exigidas para o exercício de uma profissão regulamentada. Por conseguinte, é necessário introduzir a possibilidade de exprimir a duração do programa 
também em termos de créditos ECTS. Tal possibilidade não deverá afetar os outros requisitos do reconhecimento automático. Um crédito ECTS corresponde a 25-30 horas de estudos 
e normalmente, são necessários 60 créditos para concluir um ano académico.”
3 O QECR é uma ferramenta utilizada por toda a UE para a autoavaliação dos conhecimentos linguísticos. Foi elaborada pelo Conselho da Europa: utilizador elementar - A1 e A2; utilizador 
independente - B1 e B2; e utilizador proficiente - C1 e C2. 

...
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 O CED REALIZOU 
CAMPANHAS POR 
UMA MELHOR 
DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES DOS 
PROFISSIONAIS 
DE MEDICINA 
DENTÁRIA. O 
OBJETIVO FOI 
MELHORAR AS 
FORMULAÇÕES 
PARA QUE AS 
COMPETÊNCIAS/
ATIVIDADES 
DOS MÉDICOS 
DENTISTAS 
APRESENTASSEM 
DESCRIÇÕES 
FACTUALMENTE 
PRECISAS E QUE 
ESTIVESSEM DE 
ACORDO COM A 
TERMINOLOGIA 
CIENTÍFICA 
ATUALMENTE 
ACEITÁVEL.

“

“

Embora esta alteração tenha 
sido apresentada por alguns 
membros do Parlamento Eu-
ropeu, não foi aprovada pela 
Comissão do Mercado Interno 
e da Proteção dos Consumido-
res (IMCO) do PE nem aceite 
no Conselho.

10. A lista de competências 
proposta pela Comissão 
sob o n.º 4 do artigo 34.º foi 
eliminada pelo Conselho. O 
CED apoiou esta alteração a 
pedido da ADEE.

OUTRAS ALTERAÇÕES 
RELEVANTES

a) Carteira Profissional Euro-
peia (CPE) (alíneas a) a e) do 
artigo 4.º) - um novo procedi-
mento que pretende facilitar 
o reconhecimento automático 
nos Estados-membros anfitri-
ões. Consiste num certificado 
eletrónico emitido pelo Esta-
do-membro de origem. Este é 
voluntário (apenas para profis-
sões interessadas) e é um pro-
cedimento alternativo (apenas 
para profissionais interessa-
dos). Para ser aplicável na me-
dicina dentária ainda requer 
um ato de execução por parte 
da Comissão e está sujeito a 
duas condições:

•	 mobilidade significativa (ou po-
tencial para ser significativa) de 
médicos dentistas na UE;

•	 manifestação de interesse sufi-
ciente por partes interessadas 
relevantes.

[Nota: a 18 de outubro de 2013, a 
Comissão apresentou um convite 
à manifestação de interesse na 
CPE. O CED não respondeu ao 
convite por decisão da Assembleia 
Geral do CED a 22 de novembro 
2013. Por esta razão, o CED não 
é parte do grupo-alvo relacionado 
com a CPE criado especificamente 

pela CE para preparar os atos de 
execução associados à introdução 
da CPE. Não obstante, o CED, caso 
pretenda, ainda pode expressar o 
seu interesse enquanto profissão 
numa fase mais tardia e poderá 
comentar o(s) projeto(s) do(s) 
ato(s) de execução quando a 
Comissão iniciar a consulta pública 
respetiva]. 
Reconhecimento automático 
de novas especialidades de 
medicina dentária com base nos 
princípios de formação comum 
(considerando 25 da Diretiva 
2013/55/EU e 7.º parágrafo da 
alínea a) do artigo 49º) – estas 
provisões introduzem um novo 
caminho para o reconhecimento 
de especialidades na UE, incluindo 
as especialidades de medicina 
dentária através de um quadro de 
formação comum4. Para utilizar o 
quadro de formação comum em 
novas especialidades de medicina 
dentária, aplicam-se as seguintes 
condições:

- o quadro tem de permitir o mo-
vimento de mais profissionais 
através dos Estados-membros;

- a especialidade de medicina 
dentária não pode não ser au-
tomaticamente reconhecida 
sob o Capítulo III do Título III 
(i.e., não pode ser uma espe-
cialidade de medicina dentá-
ria reconhecida pelo Anexo 
5.3.3);

- as especialidades abrangem 
atividades profissionais regula-
mentadas nos Estados-mem-
bros;

- o conjunto comum de conhe-
cimentos, aptidões e compe-
tências (CAC) necessários para 
o exercício da especialidade 
de medicina dentária associa 
os CAC requeridos aos siste-
mas de educação e formação 
aplicáveis em pelo menos um 
terço dos Estados-membros 
(é irrelevante se os CAC foram 

adquiridos numa universidade 
ou como parte de um curso de 
formação profissional);

- o quadro de formação comum 
foi preparado seguindo um pro-
cesso transparente, incluindo 
intervenientes relevantes onde a 
especialidade de medicina den-
tária não está regulamentada.

PROCEDIMENTO PARA 
INTRODUZIR UM QUADRO 
DE FORMAÇÃO COMUM:
- organizações profissionais 

representativas na UE (por 
exemplo, o CED) ou a nível 
nacional ou autoridades com-
petentes de pelo menos um 
terço dos Estados-membros 
podem submeter à Comissão 
sugestões para quadros de for-
mação comum que satisfaçam 
as condições acima referidas;

- a submissão irá posteriormen-
te ser avaliada com coorde-
nadores nacionais, particu-
larmente as possíveis conse-
quências deste quadro para 
os sistemas de educação e for-
mação nacionais, assim como 
para a legislação nacional re-
ferente ao acesso a profissões 
regulamentadas;

- a Comissão terá de aprovar 
(um) ato(s) de execução para 
que o quadro de formação co-
mum para uma especialidade 
de medicina dentária em parti-
cular seja estabelecido [Nota: 
a DQP não especifica se basta 
apenas um ato de execução 
ou se têm de ser vários atos 
de execução para cada espe-
cialidade];

- Os Estados-membros podem 
pedir uma isenção (justifican-
do devidamente através de 
uma das três condições iden-
tificadas no 5.º parágrafo da 
alínea a) do artigo 49.º) para 
introduzir a especialidade em 

...
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questão e vê-la reconhecida 
automaticamente no seu ter-
ritório até seis meses antes 
da entrada em vigor do ato 
de execução, notificando a 
Comissão e os outros Estados-
-membros acerca disto. Estas 
condições são as seguintes:

▪	 não existem instituições de edu-
cação ou formação no seu terri-
tório que ofereçam essa forma-
ção na profissão em questão;

▪	 a introdução do quadro de for-
mação comum afetaria negati-
vamente a organização do seu 
sistema de educação e forma-
ção profissional;

▪	 não existem diferenças signifi-
cativas entre o quadro de for-
mação comum e a formação 
requerida no seu território, o 

que implica graves riscos para 
a ordem pública, segurança 
pública, saúde pública ou para 
a segurança dos recetores do 
serviço ou proteção do meio 
envolvente.

b) Direitos adquiridos específicos 
para Espanha (4º parágrafo 
novo do artigo 37.º) – reconhe-
cimento de evidências de qua-
lificações formais de médicos 
emitidas em Espanha aos pro-
fissionais que iniciaram a sua 
formação entre 01/01/1986 e 
31/12/1997.

c) Cobertura por seguro (conside-
rando 9 da Diretiva 2013/55/
EU) – os Estados-membros po-
dem impor uma obrigação de 

cobertura por seguro para os 
atos profissionais.

d) Documentação e troca de in-
formação através do IMI (alí-
neas a) e b) do 3.º parágrafo 
do artigo 50.º) - No caso de 
dúvidas justificadas, o Estado-
-membro anfitrião pode reque-
rer a qualquer autoridade com-
petente de um Estado-membro, 
através do sistema IMI, a con-
firmação de que o candidato 
não está suspenso ou proibido 
de exercer a profissão como 
resultado de uma falta profis-
sional grave ou condenação por 
infrações penais relacionadas 
com as suas atividades profis-
sionais.

e) Os Estágios profissionais (alí-
nea a) do artigo 55.º) efetua-
dos noutro Estado-membro ou 
num país terceiro são reconhe-
cidos pelo Estado-membro de 
origem, desde que o estágio 
siga as orientações para a or-
ganização e reconhecimento 
de estágios do Estado-membro.

f) Procedimentos através de 
meios eletrónicos (alínea a) 
do artigo 57.º) – os Estados-
membros devem certificar-se 
de que todos os requisitos, 
procedimentos e formalidades 
(à exceção da prova de aptidão 
e estágio de adaptação) podem 
ser realizados por via eletrónica 
através dos Balcões Únicos ou 
das autoridades competentes 
relevantes. Em caso de dúvida, 
as autoridades competentes 
podem pedir cópias certificadas 
dos documentos.

Fonte : adaptação do CED-DOC-
2014-025-E

4Segundo a alínea a) do artigo 49.º da DQP “(...) entende-se por “quadro de formação comum” um conjunto comum de conhecimentos, aptidões e competências mínimos necessários 
para o exercício de uma determinada profissão. O quadro comum de formação não substitui os programas nacionais de formação, a menos que um Estado-membro decida em contrário 
ao abrigo da legislação nacional. (...)”.

OS ESTADOS-
-MEMBROS 
PODEM PEDIR 
UMA ISENÇÃO 
DO ARTIGO 49.º
PARA INTRO-
DUZIR A ESPE-
CIALIDADE EM 
QUESTÃO E VÊ-LA 
RECONHECIDA 
AUTOMATICA-
MENTE NO SEU 
TERRITÓRIO 
ATÉ SEIS MESES 
ANTES DA 
ENTRADA EM 
VIGOR DO ATO 
DE EXECUÇÃO, 
NOTIFICANDO A 
COMISSÃO E OS 
OUTROS ESTA-
DOS-MEMBROS 
ACERCA DISTO.

“

“
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Este é um dos grupos de tra-
balho mais importantes do 
CED e tem relação direta com a 
Comissão Europeia, mais concre-
tamente com a direção-geral do 
Internal Market. Tem como objeti-
vos o acompanhamento de vários 
assuntos relacionados com o exer-
cício da profissão, como a Diretiva 

de Qualificações Profissionais, 
reconhecimento de títulos profis-
sionais, especialidades, formação 
contínua, estágio, qualificação dos 
outros profissionais de saúde oral, 
entre outros.
O grupo de trabalho é composto 
por Alfonso Vila Vigil (Espanha), Al-

O Council of European Dentists (CED) 
realizou a sua Assembleia-Geral de 28 países, 

em Atenas, a 23 de maio de 2014, onde o 
secretário-geral da OMD, Paulo Ribeiro de 

Melo, foi eleito para presidente do grupo 
de trabalho sobre educação e qualificações 

profissionais (WG Education and Professional 
Qualifications).

PAULO RIBEIRO DE MELO ELEITO PRESIDENTE DO GRUPO 
DE TRABALHO EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS

COUNCIL OF EUROPEAN DENTISTS 
REALIZOU ASSEMBLEIA-GERAL 
EM ATENAS

...
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fred Butner (Alemanha), Doniphan 
Hammer (França), Edoardo Caval-
lé (Itália), Marco Landi (Itália), Pau-
lo Ribeiro de Melo (Portugal), Peter 
Engel (Alemanha), Piret Vali (Estó-
nia), Roland Svenson (Suécia) e 
Stefaan Henson (Bélgica).

Durante a Assembleia-geral, que 
acolheu propostas de revisão do 
Código de Ética Europeu, a OMD 
lançou um desafio aos 28 Esta-
dos-membros para que seja criado 
um quadro harmonizador que dê 
lugar a legislar o tema específico 
da “Publicidade em Saúde”. O que 
foi aceite por unanimidade após a 
exposição levada a cabo pela dire-
tora do departamento jurídico da 
OMD, Filipa Carvalho Marques.
Esta intervenção começou por fa-
zer uma descrição do processo em 
curso de revisão dos estatutos da 
OMD e prosseguiu: “(...) O facto de 
a OMD ser, ao contrário de muitos 
membros aqui presentes, auto-
ridade pública do estado - uma 
ordem profissional – permitiu-lhe 
poder trabalhar uma lei que pela 
primeira vez poderá regular e im-
pedir alguns flagelos de publici-
dade sem que seja acossada por 
autoridades nacionais da concor-
rência.

Tal como França, Áustria e Alema-
nha, é preciso ter um ato normati-
vo em formato de lei que não seja 
mal interpretado, inclusivamente, 
pela própria Comissão Europeia.
No caso da Áustria houve um 
processo árduo de sindicância 
pela autoridade da concorrência 
nacional a propósito de alegadas 
restrições impostas à publicida-
de pela associação austríaca. De 
facto, todos os argumentos de 
defesa de saúde pública associa-
dos a restringir algumas formas 
de publicidade foram combatidos 
pela autoridade da concorrência 
quando aplicados por uma congé-

nere da OMD - portanto, à luz da 
jurisprudência europeia, uma de-
cisão unilateral de associação de 
empresas.
Em resultado disto, a Áustria foi 
obrigada a legislar ao nível do po-
der central do Estado. Tal como a 
OMD propõe nos recentes traba-
lhos de revisão do seu estatuto 
que consagram em letra de lei 
proibições ou ditas limitações.
Não olhemos a publicidade como 
assunto meramente económico 
mas sim como key issue na defe-
sa da saúde pública e na lógica de 
segurança do paciente.

Sabemos que nesta Assembleia-
-Geral de 28 membros represen-
tativos da profissão, em 28 países 
europeus, existirão abordagens 
mais liberalizadoras e outras mais 
conservadoras, mas acima de 
tudo esta é uma questão de valori-
zação e dignificação da profissão.
Temos assistido a recentes 
relatórios da Comissão Euro-
peia que contrariam, apontam 
o dedo, a regular publicidade 
(ver doc1, doc2, doc3 em www.
omd.pt/noticias/2014/05/ced-
-assembleia-atenas).
A troika em Portugal fez questão 
de verificar que tais restrições não 
existiam.

Mas nós dizemos: olhemos para a 
regulação da publicidade em saú-
de não assente na noção de eco-
nomia pura, mas como segurança, 
como proteção dos elementares 
direitos dos doentes!

Onde está o direito destes a uma 
informação leal, objetiva, verda-
deira na profissão?
Não bastam leis generalizantes, 
não bastam regulamentos inter-
nos sob a censura de autoridades 
nacionais da concorrência, há que 
legislar.
Ainda na última conferência de 
modernização da Diretiva de Qua-

lificações Profissionais, que regu-
la o reconhecimento de formação 
na área, assistimos a um turning 
cicle da UE: já não importa ape-
nas mobilidade, queremos Safe 
mobility. Safe information. Safe 
practice.

RESTRINGIR NÃO, 
MAS REGULAR SIM.
É claro que o CED, o seu código de 
ética e demais produções não são 
legalmente vinculativas para os 
estados membros, seus governos 
e associações profissionais. Trata-
-se, isso sim, no fundamental, de 
uma posição de pressão para que 
a informação sobres este assunto 
seja corretamente interpretada 
pelos agentes nacionais e euro-
peus, no sentido de legislar corre-
tamente o assunto”. 

Durante a sessão plenária, os 
membros do CED aprovaram, 
ainda, as seguintes resoluções: 
formação profissional, resistência 
antimicrobiana e avaliações online 
de médicos dentistas.
O Conselho recomendou, também, 
às associações membros para se 
concentrarem no tema “Saúde 
oral e diabetes”, por ocasião do 
Dia Europeu da Saúde Oral, que se 
celebra a12 de setembro de 2014.

OLHEMOS PARA 
A REGULAÇÃO 
DA PUBLICIDADE 
EM SAÚDE 
NÃO ASSENTE 
NA NOÇÃO DE 
ECONOMIA PURA, 
MAS COMO 
SEGURANÇA, 
COMO 
PROTEÇÃO DOS 
ELEMENTARES 
DIREITOS DOS 
DOENTES!

“

“

...

A OMD LANÇOU 
UM DESAFIO 
AOS 28 ESTADOS-
MEMBROS PARA 
QUE SEJA CRIADO 
UM QUADRO 
HARMONIZADOR 
QUE DÊ LUGAR 
A LEGISLAR O 
TEMA ESPECÍFICO 
DA “PUBLICIDADE 
EM SAÚDE”

“

“
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cartão clube AXA

Abasteça-se de descontos diretos.
Em combustível, hotéis, ginásios, 
saúde, moda, viagens e muito mais.
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Não dispensa a consulta das condições de utilização em www.axa.pt/clube-axa.

AXA, 1.ª MARCA  
SEGURADORA GLOBAL
PELO 5.º ANO CONSECUTIVO
Classificação Interbrand Best Global Brands 2013

12 NOVAS 
CATEGORIAS 

DE PARCEIROS

dias úteis, das 8h30 às 19h00
217 943 026 | 226 081 526

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

Linhas de apoio exclusivas para Médicos Dentistas:

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, 1, 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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06 | 07 | 08 | NOV | 2014 | EXPONOR | PORTO | PORTUGAL

ESCOLHA
O MELHOR LOCAL

PARA A SUA MARCA
NA MAIOR FEIRA DE MEDICINA 

DENTÁRIA REALIZADA EM 
PORTUGAL

COM MAIS DE 6600
VISITANTES EM

2013
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