
  SETEMBRO 2014 I omd I  1

JOÃO CARAMÊS
PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DA OMD

“TEMOS TUDO A GANHAR
SENDO UMA CLASSE UNIDA”

ENTREVISTA
SILVIO CECCHETTO

“TEMOS NA OMD UM EXEMPLO 
DE ATUAÇÃO POLÍTICA

SOCIALMENTE RELEVANTE”

ORDEM
DESREGULAÇÃO 
DA PUBLICIDADE 

NA ÁREA DA SAÚDE

omdSETEMBRO 2014
número 22  I  €10,00
Trimestral
www.omd.pt

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS

Caderno Formação & Ciência  I  Páginas Centrais

IS
SN

: 1
64

7-
04

86



2  I omd I SETEMBRO 2014
simply smarter.

CH

CH

BR

SP

CH

HU

SP

BE

IE

DK

AUS

UK

SP

IT

SP

PRÓTESE FIXA

IMPLANTOLOGIA

ORTODONTIA

IMPLANTOLOGIA 

PERIODONTOLOGIA

REGENERAÇÃO ÓSSEA

IMPLANTOLOGIA 

ORTODONTIA

ODONTOPEDIATRIA

CARIOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA

MEDICINA ORAL

MEDICINA ORAL

MEDICINA ORAL

DENTISTERIA

REABILITAÇÃO PROTÉTICA

CONFERENCISTAS CONFIRMADOS

PASCAL MAGNE

UELI GRUNDER

LEOPOLDINO CAPELOZZA FILHO

JAVIER GIL MUR

NIKLAUS LANG

ISTVAN URBAN

JAVIER SOLA

HUGO DE CLERCK 

PADDY FLEMING

OLE FEJERSKOV

MICHAEL MACCULLOUGH

STEPHEN PORTER

JUAN MANUEL SEOANE

ANGELO PUTIGNANO

FERNANDO ROJAS VIZCAYA



  SETEMBRO 2014 I omd I  3

Ano V – nº 22 – setembro de 2014 
Trimestral 

Preço: 

€10,00 

Propriedade e Edição 
Ordem dos Médicos Dentistas 

Direção 

Diretor:  

Orlando Monteiro da Silva 

Diretor-adjunto:  

Paulo Ribeiro de Melo 

Conselho Editorial 
Bastonário da OMD 

Presidente da Assembleia Geral 

da OMD 

Presidente do Conselho Deontológico 

e de Disciplina da OMD 

Presidente do Conselho 

Diretivo da OMD 

Presidente do Conselho 

Fiscal da OMD 

Sede e Redação 
Av. Dr. Antunes Guimarães, 463 

4100-080 Porto, Portugal 

Telefone: +351 226 197 690 

revista@omd.pt 

Redação 
Ordem dos Médicos Dentistas  

Chefe de redação:  

Cristina Gonçalves 

Redação: Carlos Duarte 

Publicidade 
Inédia – Consultoria e Estratégia 

de Comunicação, Lda 

Rua 25 de Abril, 35 – 1º 

2665-201-Malveira, Portugal 

Tel.: 217 718 030 

publicidade.omd@inedia.net 

(GLÍÂR�*UÀðFD��
Inédia – Consultoria e Estratégia  

de Comunicação, Lda 

Paginação 
FullDesign, Lda. 

Impressão 
."&"���BSUFT�HSÈmDBT

Periodicidade: Trimestral 

Distribuição: Gratuita 

Tiragem: 8.650 exemplares 

Depósito Legal: 285 271/08 

ISSN: 1647-0486

Artigos assinados 

e de opinião remetem 

para as posições 

dos respectivos autores, 

UqV�YLÅLJ[PUKV��
necessariamente, 

HZ�WVZPs�LZ�VÄJPHPZ�
e de consenso da OMD.

Anúncios a cursos 

não implicam directa 

ou indirectamente 

H�HJYLKP[HsqV�JPLU[xÄJH�
do seu conteúdo 

pela Ordem dos Médicos 

Dentistas, a qual segue 

os trâmites dos termos 

regulamentares 

internos em vigor.

ín
di

ceo
m

d

 editorial 4
 
  
 legislação 6

OMD participa na elaboração de diversos diplomas

 agenda 10
 

 destaque 12
João Caramês, presidente da Mesa 
da Assembleia-Geral da OMD
“Temos tudo a ganhar sendo uma classe unida”

 
 ordem 18

Carlos César distinguido com Medalha de Ouro da OMD

Audiência com o presidente 
do Governo Regional da Madeira

Gil Alves, “Faz todo o sentido incrementar
as comparticipações dos tratamentos aos utentes”

Desregulação da publicidade na área da saúde

Mais de mil médicos dentistas já exercem no estrangeiro

Jovens médicos dentistas
Marca pessoal… a sua impressão digital

 
 entrevista 34 
  Silvio Cecchetto, Presidente da Associação Brasileira 

de Cirurgiões Dentistas: “Temos na OMD um 
exemplo de atuação política socialmente relevante” 

 
 nacional 40 

&ODULÀFDomR�H�DWXDOL]DomR�GR�UHJLPH�
do licenciamento de clínicas e consultórios dentários 

  
 deontológico 44

Opinião Luís Filipe Correia: O médico dentista
e os meios de comunicação Social

 
 europa 48

Bastonário denunciou excesso de cursos
de medicina dentária em Portugal

 global 50
Estudo sobre monitorização de doenças crónicas reali-
zado nos EUA prevê poupanças de milhões de dólares



4  I omd I SETEMBRO 2014

e
di

to
ri

al
o
m

d

Estimados colegas,

A regulação em Portugal, à semelhança de ou-
tros países europeus, está em acelerada trans-
formação.
Não há semana em que a Ordem dos Médicos 
Dentistas não seja chamada a contribuir e a 
pronunciar-se sobre diversas iniciativas legisla-
tivas por parte do Governo e da Assembleia da 
República ou de instâncias europeias, como a 
&RPLVVmR�H�DV�HVWUXWXUDV�HXURSHLDV�GD�SURÀV-
são, como o CED - Council of European Dentists.

As diferentes entidades e organismos interve-
nientes na área da regulação no nosso país e 
na europa comunitária encontram-se, de igual 
forma, em atividade acelerada na elaboração 
de regulamentação, guidelines e iniciativas di-
versas na área da saúde em geral. Muitas delas 
DIHWDUmR�D�QRVVD�SURÀVVmR�
Deixem-me fazer um parêntesis. Sabem 
TXDQWDV� HQWLGDGHV� RÀFLDLV�� Vy� HP� 3RUWXJDO��
estão presentes na área da regulação da 
saúde? Vejamos algumas: Ministério da Saú-
de, ERS - Entidade Reguladora da Saúde, DGS 
- Direção-Geral da Saúde, ARS - Administrações 
Regionais de Saúde, IGAS - Inspeção-Geral das 
Atividades em Saúde, ACASS - Administração 
Central do Sistema de Saúde, ASAE - Autorida-
de de Segurança Alimentar e Económica, ISP - 
Instituto de Seguros de Portugal, DGC - Direção-
-Geral do Consumidor e INFARMED, I.P.

É uma verdadeira atividade frenética que nos 
leva a uma atenção e a um questionamento 
permanentes.
A OMD, com a ajuda das suas estruturas demo-
craticamente eleitas, da sua excecional equipa 
de colaboradores e assessorias, acompanha 
estas iniciativas, pronuncia-se de forma pro-
ÀVVLRQDO�� WRPD�SRVLomR�H�QRUPDOPHQWH�REWpP�
resultados. É um trabalho de equipa que, por 
vezes, implica apurados estudos, análises e 
longas e difíceis negociações. A nossa preocu-
pação é sempre que se crie legislação e regu-
lamentação válida e realista, que faça avançar 
D�SURÀVVmR�H�TXH��QR�ÀQDO��SHUPLWD�TXH�D�VD~GH�
oral dos portugueses, efetivamente e de forma 
sustentada, melhore.
Por outro lado, a OMD, no cumprimento da sua 
missão de regular a atividade dos médicos den-
WLVWDV�H�GD�SURÀVVmR��WHP��WDPEpP��HP�FXUVR�GL-
versas iniciativas que terão impacto num futuro 
muito próximo.

Avanço, a título de exemplo, algumas propostas 
e projetos da nossa responsabilidade e iniciativa: 

%� A proposta de revisão dos Estatutos da 
OMD que apresentamos e que o Governo 
se comprometeu a enviar à Assembleia da 
República;

%� Ao nível da publicitação de serviços de 
saúde, salientaria, para além das atribuições 

COM TODO O EMPENHO E 
EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA, 

CONTINUAREMOS A TUDO FAZER 
PARA DOTAR O NOSSO PAÍS, E 

EM ESPECIAL A PROFISSÃO, DE 
UM EDIFÍCIO DE REGULAÇÃO QUE 

SEJA EQUILIBRADO, APLICÁVEL 
E QUE VÁ DE ENCONTRO AO 

EXERCÍCIO DESTA NOBRE 
PROFISSÃO

“

“
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O bastonário
Orlando Monteiro da Silva

próprias do Conselho Deontológico e de 
Disciplina, a posição das sete ordens da 
saúde sobre publicidade e o contributo da 
OMD à iniciativa da ERS sobre publicidade; 

%� A proposta de acompanhamento de 
alterações ao licenciamento das unidades de 
medicina dentária;

%� O projeto de implementação de especialida-
des na área da medicina dentária;

%� O lançamento do Observatório da Saúde 
Oral, com informação estatística e outra com 
relevo para os médicos dentistas e o público 
em geral (por exemplo, a publicação de Os 
Números da OMD, do Barómetro da Saúde 
2UDO��GD�HVWDWtVWLFD�HXURSHLD�GD�SURÀVVmR��HWF���

%� O acompanhamento da prescrição eletrónica 
e da aquisição direta de fármacos;

%� A melhoria do programa anual da OMD de 
formação contínua;

%� Ações diversas dirigidas aos jovens médicos 
dentistas, como os cursos de introdução 
j� DWLYLGDGH� SURÀVVLRQDO� UHDOL]DGRV� QDV�
instituições de ensino superior e a bolsa de 
emprego, entre outras;

%� Ainda, de salientar, as bem-sucedidas 
iniciativas da OMD e do Conselho Nacional 
GDV�2UGHQV�3URÀVVLRQDLV��SDUD�LQVHUomR�GRV�
HVWiJLRV�SURÀVVLRQDLV�QR�kPELWR�GR�,QVWLWXWR�
de Emprego, dirigidos aos recém-formados;

%� E, de uma forma geral, toda a legislação, 
diretivas e regulamentos europeus que 
DIHWDP�D�SURÀVVmR�

A regulação no mundo inteiro, não apenas em 
Portugal, está, assim, em efervescência. Pelo 
caudal de regulamentos, propostas e projetos 
TXH�DSUHVHQWHL�DFLPD��FUHLR�TXH�ÀFD�FODUD�TXH�
todas estas démarches nos afetam no nosso 
dia-a-dia e que exigem um acompanhamento 
e, sobretudo, envolvimento cada vez maior.
As solicitações são crescentes e exigem da 
OMD uma capacidade política e técnica muito 
apurada.

Com todo o empenho e experiência adquirida, 
continuaremos a tudo fazer para dotar o nosso 
SDtV��H�HP�HVSHFLDO�D�SURÀVVmR��GH�XP�HGLItFLR�
de regulação que seja equilibrado, aplicável e 
que vá de encontro ao exercício desta nobre 
SURÀVVmR��(GLItFLR�FRP��TXDOLGDGH��VHJXUDQoD�
e que motive os médicos dentistas para a ex-
celência. Estaremos sempre dispostos a con-
tribuir para que exista um quadro legislativo e 
UHJXODPHQWDU�TXH�SURPRYD�D�SURÀVVmR��

Da minha parte, continuarei disponível para 
RV�GHVDÀRV�� LQ~PHURV� H� GH� JUDQGH� FRPSOH[L-
dade, que temos pela frente nestes próximos 
tempos.

Podem os médicos dentistas contar comigo e 
com as equipas da OMD para o efeito.
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cia em leis, regulamentos, portarias e diretivas. Quem 
é esse legislador? O Governo, a Assembleia da Repúbli-
ca, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. 
Apesar de todas estas macroestruturas possuírem, no 
seu interior, estruturas técnicas e políticas  - sim, por-
que toda a produção legislativa, seja ela qual for,  re-
ÁHWH� XPD� YLVmR� SROtWLFD� VREUH� XPD�TXHVWmR�²�� D� VXD�
interação e colaboração com outras estruturas mais 
preparadas e, também, mais próximas do cidadão é 
vital. Isto porque nem sempre a iniciativa de partir para 
a intervenção ou regulação de uma área ou questão 
pertence a estas macroestruturas, ou quando parte é 
desejável que se apoiem nas tais entidades exteriores 
à sua macroestrutura que “conhecem o terreno”, os 
seus atores e a melhor forma de corresponder às ini-
ciativas dos cidadãos. 

O legislador, que tantas vezes ouvimos falar e com 
que amiúde nos confrontamos, remete-nos quase au-
tomaticamente para uma entidade incorpórea, sem 
rosto, que emana diretivas que afetam as nossas vidas 
SHVVRDLV� H� SURÀVVLRQDLV�� 3RUpP�� R� OHJLVODGRU� WHP�XP�
rosto e normalmente representa o último elo de uma 
FDGHLD�GH�FRQKHFLPHQWR�TXH��QR�ÀQDO��VH�FRQVXEVWDQ-

le
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m

d

LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
OMD PARTICIPA NA ELABORAÇÃO
DE DIVERSOS DIPLOMAS

O exercício de uma profissão nos países mais desenvolvidos, 
sobretudo as profissões reguladas, nomeadamente na área 

da saúde, é algo de complexo. As autoridades tendem a criar 
“cinturas” de legislação e regulamentação que assegurem 

que o seu exercício, de facto, corresponda às necessidades 
e expetativas do mercado e que o faça dentro de padrões de 

qualidade e segurança. 
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Estes processos são normalmente lentos, dependendo 
de estudos, análises, negociações. Quanto mais estas 
entidades demonstrarem serem detentoras de credibi-
lidade técnica e de reputação face às diversas entida-
des e à população, mais serão chamadas a intervir e 
D�DÀUPDUHP�R� �VHX�SHVR��GHVWD� IRUPD�FRQWRUQDQGR�H�
ultrapassando questões inibidoras, sempre presentes 
QHVWHV�SURFHVVRV��GLYHUJrQFLDV�SROtWLFDV��LQVXÀFLrQFLDV�
ÀQDQFHLUDV�� DWULEXLo}HV� GH� UHVSRQVDELOLGDGHV� UHJXOD-
GRUDV�H�ÀVFDOL]DGRUDV��HWF���2�20'�WHP�VLGR�XP�H[HP-
plo, um bom exemplo desta realidade. A capacidade 
de diálogo permanente com as diferentes estruturas 
e macroestruturas que desenvolveu, a capacidade de 
vigilância e monitorização das realidades nacionais e 
internacionais que possui, a bagagem de conhecimento 
que consegue congregar e dinamizar no seu seio, torna-
ram a nossa Ordem um ator incontornável da produção 
legislativa nacional e mesmo europeia. 
Os contributos dos dirigentes, quadros e assessorias, 
num trabalho por vezes silencioso, mas consequente 
em grupos de trabalho, reuniões políticas e técnicas, fó-
runs, têm sido relevantes na promoção de uma melhor 
saúde oral no nosso país. Propondo evoluções, forçan-
do correções, estimulando a preocupação com grupos 
desprotegidos, garantindo a segurança dos pacientes, 
preservando e valorizando o papel do médico dentista.
Para que todo este trabalho possa ser mais conhecido, 
apresentamos um rol de diplomas em que a OMD es-
teve envolvida e deixou a sua marca em nome de uma 
melhor saúde oral.

...

2013
LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Lei-quadro n.º 2/2013, de 10 de janeiro ²�/HL�TXH�GH-
ÀQH� R� QRYR� HQTXDGUDPHQWR� GDV� RUGHQV� SURÀVVLRQDLV�
portuguesas, alinhando os seus estatutos com a legis-
lação comunitária

Despacho n.º 13381/2012, de 12 de outubro�²�(VWL-
pulou a prorrogação do prazo para a adoção e um novo 
modelo de vinhetas durante o mês de janeiro de 2013.

Despacho n.º  4138/2013, de 13 de março �²�&ODUL-
ÀFRX�R�TXH�VH�HQWHQGH�SRU�REMHWRV�GH�YDORU� LQVLJQLÀ-
cante e relevantes para a prática da medicina ou da 
farmácia. Matéria de fulcral importância no âmbito 
de atividades de promoção e publicidade de medica-
mentos (artigo 158.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, 
de 30 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei n n.º 
���������GH����GH�IHYHUHLUR��

Despacho n.º 4322/2013, de 25 de março - Estabele-
ceu disposições referentes ao processo de implemen-
tação do novo sistema de prescrição e dispensa ele-
trónica de medicamentos, coordenado pelos Serviços 
3DUWLOKDGRV�GR�0LQLVWpULR�GD�6D~GH��(3(��6306���FRP�
apoio do INFARMED, I.P. e em articulação com a Ad-
PLQLVWUDomR�&HQWUDO�GR�6LVWHPD�GH�6D~GH��,�3���$&66��

Portaria  n.º 137-A/2012,  de  11  de  maio����'HÀQLX�
a  data  a  partir  da  qual  passou a ser  obrigatória  a 
utilização  dos  novos  modelos  de  vinhetas .

Portaria n.º 96/2014, de 5 de maio �²�5HJXODPHQWRX�
a organização e funcionamento do Registo Nacional do 
7HVWDPHQWR�9LWDO��5(17(9��

Portaria n.º 104/2014, de 15 de maio - Aprovou o mo-
delo de diretiva antecipada de vontade em matéria de 
cuidados de saúde

Decreto-Lei n.º 87-A/2014, de 30 de maio - Procedeu 
à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 19/2014, de 5 
de fevereiro, que alargou o prazo de escoamento dos 

medicamentos.
Despacho n.º 7402/2013, de 7 de junho - Estabe-
leceu disposições referentes à atribuição do cheque-
-dentista, no âmbito do Programa Nacional de Promo-
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Portaria n.º 335-A/2013, de 15 de novembro�²�'HÀ-
ne o regime de preços do medicamento.

Portaria n.º 375/2013, de 27 de dezembro� ²� TXH�
veio alterar altera a Portaria n.º 204-B/2013, de 18 
de junho, sobre a garantia jovem.
 

LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA

Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamen-
to Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 
2009, relativo aos produtos cosméticos - O presen-
te regulamento substitui, a partir de 11 de julho de 
2013, a diretiva «cosmética» que assegurava até à 
data a livre circulação dos produtos, ao mesmo tempo 
que garantia um elevado nível de proteção dos consu-
midores. As novas disposições do regulamento visam 
assegurar a proteção da saúde e a informação dos 
consumidores, zelando pela composição e pela rotu-
lagem dos produtos. O regulamento prevê igualmente 
a avaliação da segurança dos produtos e a proibição 
dos ensaios em animais.

Diretiva 2013/55/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de novembro de 2013 - altera 
a Diretiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento 
GDV�TXDOLÀFDo}HV�SURÀVVLRQDLV�H�R�5HJXODPHQWR� �8(��
n.º1024/2012 relativo à cooperação administrativa 
através do Sistema de Informação do Mercado Interno.

omR�GD�6D~GH�2UDO��31362���H�UHYRJRX�RV�'HVSDFKRV�
n.º 9550/2009, 6 de abril, e  n.º 16159/2010, de 26 
de outubro.  

Regulamento n.º 220/2013, de 12 de junho�²�5HJX-
lamenta o acesso às especialidades de endodontia e 
de prostodontia.

Regulamento n.º 221/2013, de 12 de junho ²�4XH��
por sua vez, regulamenta o acesso às especialidades 
de medicina dentária hospitalar e de saúde pública oral.

Decreto-Lei n.º 121/2013, de 22 de agosto�²�/HJLVOD�
sobre objetos cortantes presentes na prática clínica.

Lei-quadro n.º 67/2013, de 28 de agosto ²� /HL-
-quadro das entidades administrativas independentes 
com funções de regulação da atividade económica 
dos setores privado, público e cooperativo.

Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro�²�5HJXODPHQWD�
a Lei n.º 45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao 
H[HUFtFLR�SURÀVVLRQDO�GDV�DWLYLGDGHV�GH�DSOLFDomR�GH�
terapêuticas não convencionais.

Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro�²�6R-
bre o Estatuto do Medicamento.

Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro�²�3URFH-
deu à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2009, 
de 2 de abril, que estabelece as regras de designa-
ção, competência e funcionamento das entidades que 
exercem o poder de autoridade de saúde.

Decreto-lei n.º 139/2013, de 9 de outubro�²�'HÀQLX�
as formas de articulação entre o Ministério da Saúde 
e do SNS com as IPSS.

Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro - Decreta 
qual o regime de celebração de convenções entre o 
Estado com os operadores privados de saúde.

Decreto Legislativo Regional (RAA) n.º 17/2013/A, 
de 14 de outubro�²�'HÀQH�R�UHJLPH�-XUtGLFR�GDV�8QL-
dades Privadas de Saúde na Madeira.

Despacho n.º 13788/2013, de 29 de outubro ²�'H-
WHUPLQRX�R�ÀP�GR�SHUtRGR�H[SHULPHQWDO�GR�6LVWHPD�GH�
,QIRUPDomR�GRV�&HUWLÀFDGRV�GH�ÐELWR��6,&2��H�D�REUL-
JDWRULHGDGH�GD�XWLOL]DomR�GR�PHVPR�SDUD�D�FHUWLÀFD-
ção dos óbitos ocorridos em território nacional a partir 
de 1 de janeiro de 2014.

...

2014

Despacho n.º 686/2014, de 15 de janeiro�²�'HWHUPLQD�
que o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 
passa a abranger a intervenção precoce no cancro oral 
e estabelece disposições referentes à atribuição de che-
ques dentistas no âmbito do respetivo programa
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Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de janeiro�²�9HLR�HV-
tabelecer o regime jurídico das incompatibilidades dos 
membros das comissões, de grupos de trabalho, de 
júris de procedimentos pré-contratuais e consultores 
que apoiam os respetivos júris, ou que participam na 
escolha, avaliação, emissão de normas e orientações 
de caráter clínico, elaboração de formulários, nas áre-
as do medicamento e do dispositivo médico no âmbito 
dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de 
Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, 
bem como dos serviços e organismos do Ministério da 
Saúde.

Portaria n.º 24/2014, de 31 de janeiro�²�$OWHURX�D�SRU-
taria 193/2011, de 13 de maio, que regula o procedi-
mento de pagamento da comparticipação do Estado no 
393�GRV�PHGLFDPHQWRV�GLVSHQVDGRV�GRV�EHQHÀFLiULRV�
do SNS ou subsistemas. 

Decreto-Lei n.º 19/2014, de 5 de fevereiro�²�3URFHGHX�
à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 
de maio, que aprova o regime geral das comparticipa-
ções do Estado no preço dos medicamentos, e à tercei-
ra alteração ao Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de no-
vembro, que aprova o regime da formação do preço dos 
medicamentos sujeitos a receita médica e dos medica-
mentos não sujeitos a receita médica comparticipado 

Lei n.º 15/2014 de 21 de março - Lei que consolida a 
legislação em matéria de direitos e deveres do utente 
dos serviços de saúde.

Portaria n.º 51/2014, de 30 de julho de 2014 ²�5H-
gulamenta o regime de celebração das convenções que 
tenham por objeto a prestação de cuidados de saúde 
aos utentes do Serviço Regional de Saúde da Região Au-
tónoma dos Açores.

Portaria n.º 52/2014, de 30 de julho de 2014���'HÀQH�R�
regime de reembolsos na Região Autónoma dos Açores.

Lei n.º 21/2014, de 16 de abril - a chamada lei da in-
vestigação clínica. 

Portaria n.º 96/2014, de 5 de maio�²�5HJXODPHQWD�D�
organização e o funcionamento do Registo Nacional do 
7HVWDPHQWR�9LWDO��5(17(9��

Portaria n.º 104/2014, de 15 de maio�²�$SURYRX�R�PR-
delo de diretiva antecipada de vontade.

Decreto-Lei n.º 87-A/2014, de 30 de maio - Procede à 

primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 19/2014, de 5 de 
fevereiro, alargando o prazo de escoamento dos medi-
camentos.

Portaria n.º 138/2014, de 7 de julho�²�(VWDEHOHFH�RV�
termos a que obedece a autorização de fabrico e utiliza-
ção dos medicamentos de terapia avançada sob isen-
ção hospitalar, bem como os requisitos de rastreabilida-
de e farmacovigilância e as normas de qualidade a que 
devem obedecer esses medicamentos.  

Portaria n.º 153/2014, de 4 de agosto - Aprovou o 
Regulamento do Fundo para a Investigação em Saúde. 

Portaria 167-A/2014, de 21 de agosto�²�$OWHUD�SDU-
cialmente a Portaria 268/2010 de 12 de maio relativa 
ao licenciamento: estabelece os requisitos mínimos re-
lativos à organização e funcionamento, recursos huma-
nos e instalações técnicas para o exercício da atividade 
das clínicas ou consultórios médicos. 

Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto�²�'HÀQH�
o Novo Estatuto da ERS.

Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto�²�5HYRJD�
integralmente o anterior Decreto-Lei nº 279/2009 so-
bre o regime jurídico das unidades privadas de saúde.

Decreto-Lei nº 131/2014, de 29 de agosto - regula-
menta a Lei nº 12/2005 (que legisla sobre informa-
omR�JHQpWLFD�H�LQIRUPDomR�GH�VD~GH���GH����GH�MDQHL-
UR��QR�TXH�VH� UHIHUH�j�SURWHomR�H�FRQÀGHQFLDOLGDGH�
da informação genética, às bases de dados genéticos 
KXPDQRV�FRP�ÀQV�GH�SUHVWDomR�GH�FXLGDGRV�GH�VD~-
de e investigação de saúde. 
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aconteceu...

O 
OBSERVATÓRIO 
DA SAÚDE ORAL, 
TEM COMO 
OBJETIVO DE 
DISPONIBILIZAR 
INFORMAÇÃO 
RELACIONADA 
COM A 
MEDICINA 
DENTÁRIA, OS 
PROFISSIONAIS 
E OS UTENTES. 

“

“ CED
MANUAL DA MEDICINA 
DENTÁRIA NA EUROPA 
2014
O Council of European Dentists� �&('�� SXEOLFRX�� HP�
junho, a quinta edição do Manual da Medicina Den-
tária na Europa, cujo principal objetivo é fornecer in-
formações abrangentes e detalhadas para os médicos 
GHQWLVWDV�TXH�HVWmR�D�FRQVLGHUDU�H[HUFHU�D�SURÀVVmR�
noutro país.
Organizado como um “manual” prático e funcional, em 
que a informação é fácil de encontrar e compreender, 
destina-se a médicos dentistas, estudantes de medici-
na dentária, decisores políticos e outros interessados   
no ambiente regulatório para a medicina dentária na 
União Europeia.
O manual foi apresentado pela primeira vez em 1997 
e contou com atualizações em 2000, 2004, 2008 e 
2014.
O relatório integral e os relatórios individuais dos países 
estão disponíveis no site da OMD em: www.omd.pt/eu-
ropa/cedmanual.

Website renovado
O CED renovou recentemente o seu website, que é 
destinado tanto aos membros do CED como ao público 
em geral. Para além dos conteúdos, esta atualização 
vem facilitar a consulta em tablets e telemóveis. 
Consulte em: www.eudental.eu.

NOVO PROJETO
OBSERVATÓRIO 
DA SAÚDE ORAL
Foi criado recentemente, no site da 
OMD, o Observatório da Saúde Oral, 
com o objetivo de disponibilizar infor-
mação relacionada com a medicina 
GHQWiULD��RV�SURÀVVLRQDLV�H�RV�XWHQ-
tes. 
Este observatório constitui uma fon-
te e um repositório de dados, estu-
dos, informação e estatísticas do 
VHWRU��GLVSRQtYHO�SDUD�WRGRV�RV�SURÀV-
sionais e público em geral. O Obser-
vatório da Saúde Oral estuda, avalia 
e monitoriza o estado, o acesso e as 
políticas de saúde oral.
Neste momento, estão disponíveis 
para consulta as seguintes publica-
ções: Os Números da Ordem - 2014, 
o Manual da Medicina Dentária na 
Europa 2014 e  FDI Visão 2020: uma 
UHÁH[mR�VREUH�R�IXWXUR�GD�VD~GH�RUDO�

O RELATÓRIO 
INTEGRAL E 

OS RELATÓRIOS 
INDIVIDUAIS DOS 

PAÍSES ESTÃO 
DISPONÍVEIS NO 

SITE DA OMD: 
WWW.OMD.PT/

EUROPA/
CEDMANUAL

“

“
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BASTONÁRIO DA OMD
DISTINGUIDO 
PELA AMERICAN 
DENTAL 
ASSOCIATION
Orlando Monteiro da Silva, bastoná-
rio da Ordem dos Médicos Dentis-
tas, foi eleito membro honorário da 
$PHULFDQ�'HQWDO� $VVRFLDWLRQ� �$'$���
a maior associação de medicina 
dentária dos EUA, com mais de 157 
mil membros, fundada em 1859.
É a primeira vez que um português 
é eleito membro honorário da ADA, 
distinção atribuída a personalidades 
que tenham dado um contributo ex-
cecional para o avanço da medicina 
dentária e da promoção da saúde 
oral ao nível global.
O prémio será entregue publica-
mente na reunião da House of De-
legates da ADA, no próximo mês de 
outubro, durante o Congresso Anual 
da ADA que decorre na cidade de 
San Antonio, no Texas. Esperam-se 
mais de 35 mil participantes.
Para Orlando Monteiro da Silva, 
“esta eleição por parte da ADA, uma 
das maiores, mais antigas e mais 
respeitadas organizações de me-
dicina dentária do mundo inteiro, é 
um enorme estímulo para continuar 
em Portugal, na Ordem dos Médi-
cos Dentistas, a lutar pelo acesso 
da população a um direito humano 
fundamental, o direito à saúde oral, 
e a defender os médicos dentistas e 
D�SURÀVVmRµ�

EQUIPA REFORÇADA
APOIO JURÍDICO AO CDD
A Ordem dos Médicos Dentistas aumentou, a 1 de junho, os meios 
afetos ao tratamento do expediente do Conselho Deontológico e de 
'LVFLSOLQD��&''��
Foi celebrado um novo contrato de prestação de serviços forenses e 
de contencioso com a sociedade de advogados Miguel Veiga, Neiva 
Santos e Associados.
O apoio ao serviço judicial e extrajudicial incluído neste contrato será 
prestado diretamente pela advogada Elizabeth Fernandez, colaborado-
ra da referida sociedade.
Reforça-se, assim, o Departamento Jurídico da OMD, liderado pela 
advogada Filipa Carvalho Marques, aqui em particular para o apoio 
prestado ao CDD.

Atualmente, a composição do departamento jurídico no apoio ao CDD 
conta com:
�� Daniel Bulas Cruz, advogado
�� André Moz Caldas, advogado e médico dentista
�� Odete Silva, licenciada em solicitadoria e apoio administrativo
�� Paula Santos,  licenciada em línguas e tradução, secretária de di-

reção e apoio administrativo

Avença externa:
�� Miguel Veiga, Neiva Santos e Associados, sociedade de advogados

Continua, assim, a OMD a disponibilizar ao Conselho Deontológico e de 
'LVFLSOLQD�XPD�HTXLSD�DOWDPHQWH�TXDOLÀFDGD�H�SURÀVVLRQDO��DGHTXDGD�
j�FDEDO�SURVVHFXomR�GRV�ÀQV�HVWDWXWiULRV�GR�&RQVHOKR�

É A PRIMEIRA 
VEZ QUE UM 

PORTUGUÊS É 
ELEITO MEMBRO 

HONORÁRIO 
DA ADA, DISTIN-
ÇÃO ATRIBUÍDA 

A PERSONA-
LIDADES QUE 

TENHAM DADO 
UM CONTRIBUTO 

EXCECIONAL 
PARA O AVANÇO 

DA MEDICINA 
DENTÁRIA E DA 
PROMOÇÃO DA 

SAÚDE ORAL AO 
NÍVEL GLOBAL.

“

“
ORLANDO 

MONTEIRO 
DA SILVA, 

BASTONÁRIO 
DA ORDEM 

DOS MÉDICOS 
DENTISTAS, 
FOI ELEITO 

MEMBRO 
HONORÁRIO 

DA AMERICAN 
DENTAL 

ASSOCIATION, 
A MAIOR 

ASSOCIAÇÃO 
DE MEDICINA 

DENTÁRIA 
DOS EUA, COM 

MAIS DE 157 
MIL MEMBROS, 

FUNDADA EM 
1859.

“

“

NOVA COLABORADA
DELEGAÇÃO DA MADEIRA

Na sequência da cessação de 
contrato da colaboradora da de-
legação da Região Autónoma da 
0DGHLUD��5$0���0DULVD�&KDYHV��D�
OMD procedeu à contratação de 
Carla Freitas para prestar apoio 
administrativo e atendimento 
em geral, a tempo inteiro, com o 
horário 10h00-12h00 e 13h00-
-19h00.
A nova colaboradora exerceu fun-
ções de arquivista no Diário de 
Notícias do Funchal, entre 1999 e 
2013 e possui o 12º ano de esco-
laridade.

vai acontecer...
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JOÃO CARAMÊS
PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL DA OMD
“TEMOS TUDO A GANHAR
SENDO UMA CLASSE UNIDA”
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ROMD - Ao longo da sua carreira, 
como tem visto a evolução da me-
dicina dentária?
 JC - Formei-me em medicina den-
tária há 28 anos na então chama-
da Escola Superior de Medicina 
Dentária de Lisboa. Tive o privilégio 
de ver crescer e ir crescendo com 
HVWD�QRYD�SURÀVVmR�PpGLFD��TXH�DO-
guns mestres, dos quais não posso 
deixar de destacar o Professor Ar-
mando Simões dos Santos, então 
criaram.
Os primeiros médicos dentistas 
portugueses tiveram de enfrentar 
JUDQGHV� GHVDÀRV�� 3UHVWLJLDU� XPD�
MRYHP� SURÀVVmR� DWUDYpV� GR� H[HU-
FtFLR� GD� H[FHOrQFLD� SURÀVVLRQDO�
foi sem dúvida a primeira vitória 
conseguida. Infelizmente muitas 
pedras houve pelo caminho tanto 
pela falta de apoio estatal, como 
nas invejas de alguns dos que nos 
SUHFHGHUDP� QD� SURÀVVmR� H� TXH�
sempre quiseram minimizar-nos, 
afastando-nos da carreira hospi-
WDODU��GDV�SRVLo}HV�GH�LQÁXrQFLD�H�
procurando sempre que possível 
minimizar o nosso âmbito de atua-

ção. Recordo, como triste exemplo, 
que naqueles tempos, havia quem 
preconizasse que o ato cirúrgico de 
extração de um terceiro molar, não 
podia ser praticado por um médico 
dentista.
Hoje podemos estar orgulhosos do 
que a nossa classe conseguiu. Em 
���DQRV�GH�SURÀVVmR�H�HP����GH�
Ordem atingimos um patamar de 
reconhecimento, quer por parte 
das instituições nacionais e inter-
nacionais com as quais nos rela-
cionamos, quer da generalidade do 
País que já ninguém nos disputa. 
Estamos na linha da frente em ter-
mos mundiais com uma medicina 
dentária altamente prestigiada, 
que nunca deixou de responder 
perante a sociedade, apesar de 
todos os entraves que nos vão 
colocando. Nos últimos tempos a 
crise mundial e nacional tem cria-
GR�JUDQGHV�GLÀFXOGDGHV�H�VLPXOWD-
QHDPHQWH�QRYRV�GHVDÀRV�j�QRVVD�
classe. Sem esquecer que em toda 
a nossa história sempre fomos lu-
tadores, sempre tivemos sonhos e 
força para os concretizar, gostaria 

de poder partilhar com todos os 
FROHJDV��DOJXPDV�UHÁH[}HV�SHVVR-
ais como médico dentista, sobre o 
estado da medicina dentária portu-
guesa nestes tempos difíceis.

ROMD - Na sua opinião, quais são 
RV�SULQFLSDLV�GHVDÀRV�SDUD�RV�Pp-
dicos dentistas?
JC - Os recentemente divulgados 
Números da Ordem 2014 revelam 
o impacto negativo da crise eco-
QyPLFR�ÀQDQFHLUD�QD�QRVVD�SURÀV-
VmR�� DFHQWXDQGR� DV� GLÀFXOGDGHV�
de acesso da população a cuida-
dos de saúde oral. As estatísticas 
mostram um crescente número de 
colegas a exercer no estrangeiro e 
deixam bem claro o excesso de mé-
dicos dentistas no nosso país. Te-
mos hoje um médico dentista por 
cada 1.296 habitantes, pelo que 
já ultrapassámos há muito o rácio 
de 1/2000 habitantes recomenda-
do pela Organização Mundial de 
Saúde. Somos já mais de oito mil 
SURÀVVLRQDLV�� ����GRV� TXDLV� FRP�
menos de 40 anos.
Para além disso, nas sete institui-
ções de ensino superior portugue-
sas há cerca de três mil alunos 
inscritos no curso de medicina 
dentária. O enorme investimento 
do Estado e das famílias poderá, 
portanto, resultar na formação de 
SURÀVVLRQDLV� FRQGHQDGRV� DR� GH-
semprego ou, pelo menos, ao su-
bemprego.

Temos hoje um claro excesso de 
oferta formativa devido a um nú-
mero excessivo de universidades 
públicas e privadas com numerus 
clausus desadequado. Vivemos 
num país que nunca teve um pla-
neamento estratégico consisten-
te face ao seu ensino superior e 
que ignorou a empregabilidade de 
cada curso. 
A Ordem tem tido um papel muito 
importante, com uma estratégia 
de sensibilização do poder político. 
Este, infelizmente, pela sua habi-

O médico dentista João Caramês preside à Mesa da 
Assembleia-Geral da Ordem dos Médicos Dentistas desde 
janeiro de 2010. Professor catedrático e diretor clínico da 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 
(FMDUL) é também professor adjunto do departamento 
de periodontologia e implantologia da Universidade de 
Nova Iorque, EUA. É o coordenador da especialização 
em implantologia e co-coordenador da especialização em 
cirurgia oral da FMDUL. Dedica-se ainda à investigação na 
Unidade de Investigação em Ciências Orais e Biomédicas e a 
sua prática clínica privada limita-se à cirurgia oral.  
No seu segundo mandato consecutivo à frente da Mesa da 
Assembleia-Geral, João Caramês fala-nos do seu percurso 
profissional e da evolução da medicina dentária portuguesa 
nos últimos anos. Dá-nos uma visão da medicina dentária 
atual, dos obstáculos, perspetivas e desafios para os 
profissionais no futuro. Reflete sobre o ensino da medicina 
dentária em Portugal e a importância da formação 
pós-graduada. Faz ainda um balanço dos principais projetos 
em que a OMD está envolvida.

HOJE PODEMOS 
ESTAR 
ORGULHOSOS 
DO QUE A 
NOSSA CLASSE 
CONSEGUIU. 
EM 39 ANOS DE 
PROFISSÃO E EM 
16 DE ORDEM 
ATINGIMOS UM 
PATAMAR DE 
RECONHECIMENTO, 
QUER POR PARTE 
DAS INSTITUIÇÕES 
NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 
COM AS QUAIS NOS 
RELACIONAMOS, 
QUER DA 
GENERALIDADE 
DO PAÍS QUE JÁ 
NINGUÉM NOS 
DISPUTA.

“

“
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tual falta de visão, tem respondido 
com a infeliz sentença “o mercado 
é que regula”. Talvez seja verdade 
em variadíssimos sectores em que 
a oferta e procura se torna desejá-
vel pelo poder diferenciador, mas 
no que à saúde se refere, está so-
bejamente provado que essa lógi-
ca não funciona. Na esmagadora 
maioria dos países evoluídos, no 
que concerne à saúde pública, é 
dada prioridade ao planeamento 
das necessidades reais face ao 
investimento e ao controlo da qua-
lidade dos serviços. Até em países 
FRPR�RV�(8$�VHGH�GDV�ÀORVRÀDV�GH�
mercado, o estado não desperdiça 
UHFXUVRV�IRUPDQGR�SURÀVVLRQDLV�GH�
que não precisa e regula com crité-
rio o número de alunos das facul-
dades maioritariamente privadas. 
O Estado Português precisa de pla-
neamento! Não podemos dar-nos 
ao luxo de continuar a desperdiçar 
recursos. Creio que cabe a todos 
QyV��FRP�DV�UHGHV�GH�LQÁXrQFLD�GH�
cada um e não apenas à Ordem, a 
tarefa urgente de sensibilizar o po-
der político, instituições e Universi-
dades nesse sentido. 

ROMD - A medicina dentária é 
uma área em constante evolução, 
a formação pós-graduada não de-
via ser mais valorizada pelas facul-
dades?
JC - Atualmente, o ensino da medi-
cina dentária em Portugal enfrenta 
uma conjuntura difícil, fruto das re-
formas impostas pelo Processo de 
Bolonha e pela atualização perma-
nente exigida pela constante evo-
lução dos conhecimentos médico-
-dentários. Acredito, no entanto, que 
o ensino no nosso país se encontra 
ao nível do que é praticado nas me-
lhores instituições de ensino euro-
peias e mundiais. Em particular, a 
oferta de formação pós-graduada 
aumentou consideravelmente nos 
últimos anos, em quantidade e qua-
lidade. Há 15 anos atrás, a situação 
era bastante diferente, pois o ensi-

no pós-graduado em Portugal era 
praticamente residual. Hoje em dia, 
com as novas tecnologias de infor-
mação, a partilha do saber e do co-
nhecimento encontra-se facilitada. 
Portugal melhorou muito na oferta 
de cursos de especialização e a for-
mação base dos médicos dentistas 
portugueses é hoje muito elogiada 
no estrangeiro, fruto da excelência 
SHGDJyJLFD�H�FLHQWtÀFD�TXH�FDUDFWH-
riza o ensino em Portugal.
O elevado número de faculdades 
existente em Portugal, tem provo-
cado uma oferta reconhecidamen-
WH�H[FHGHQWiULD�GH�SURÀVVLRQDLV�QR�
mercado de trabalho. Penso que 
as faculdades portuguesas têm 
a responsabilidade e coragem de 
limitar o número de estudantes 
pré-graduados, que já é exceden-
tário e aumentar a formação pós-
�JUDGXDGD�TXH�p�GHÀFLWiULD��([LVWHP�
SURÀVVLRQDLV� D� PDLV� QR� PHUFDGR��
pelo que o caminho alternativo ao 
encerramento de faculdades será 
R�GH�GLIHUHQFLDU�RV�SURÀVVLRQDLV� Mi�
existentes. Deve haver um esforço 
por parte de todas as faculdades, 
estatais e privadas, para diferenciar 
a medicina dentária e torná-la mais 
TXDOLÀFDGD��H[LJLQGR�XPD�SUHPHQWH�
aposta na qualidade pedagógica e 
FLHQWtÀFD�GR�HQVLQR�
$�GLIHUHQFLDomR�SURÀVVLRQDO� p� KRMH�
absolutamente essencial. Costumo 
dizer aos meus alunos que quando 
me formei havia lugar para todos, 
para o muito bom, para o bom, para 
o médio e para o mau. Atualmente, 
só há lugar para o muito bom e para 
o excelente, portanto o conselho 
que dou aos meus alunos é que a 
H[FHOrQFLD�QD�SURÀVVmR�p�KRMH�D�IDV-
quia que têm de atingir.
É esse o caminho, longo, a percor-
UHU��QR�VHQWLGR�GD�TXDOLÀFDomR�GRV�
QRVVRV�SURÀVVLRQDLV�H�GD�DGHTXDGD�
resposta às reais necessidades do 
país.

ROMD - Como avalia a mudança 
dos estatutos da OMD?

JC - A questão dos estatutos é de 
uma importância basilar. Vai en-
quadrar o desenvolvimento da 
SURÀVVmR�QR�TXDGUR�QDFLRQDO�H�QR�
contexto europeu em que estamos 
integrados. A forma aberta, infor-
mada e participada como se tem 
desenvolvido o processo, sob a 
condução do nosso bastonário, tem 
permitido a tranquilidade necessá-
ria à revisão desta peça fundamen-
tal à vida da classe. O que não quer 
dizer que tudo tenha sempre decor-
rido sem discussão animada. Não, 
mas os motivos de tensão negocial 
acontecem sempre sob o espectro 
da lealdade a que a OMD habituou 
os seus interlocutores. Devemos to-
dos orgulhar-nos disso.

ROMD - A medicina dentária tem 
sido praticamente inexistente no 
Serviço Nacional de Saúde, fará 
sentido rever esta política?  
JC - A medicina dentária é essen-
cial na prestação de cuidados de 
saúde primários, pelo que a aber-
tura das carreiras hospitalares e a 
participação dos médicos dentis-
tas no Serviço Nacional de Saúde 
�616�� SDUHFH�PH� LQGLVSHQViYHO��
Acontece em praticamente todos 
os países ditos civilizados e Portu-
gal não é diferente.
Compreendo a atual falta de re-
cursos do país, no entanto não 
compreendo a tradicional falta de 
vontade política em relação a este 
assunto. Uma coisa é não ter di-
nheiro para pagar mais serviços, 
outra é não reconhecer idoneida-
de ao médico dentista para poder 
prestar esses mesmos serviços 
considerados essenciais. A subs-
tituição progressiva nos quadros 
dos hospitais de estomatologistas, 
em desaparecimento no quadro 
europeu, por médicos dentistas 
não acarretaria despesa adicional 
à que já existe e prepararia ade-
quadamente o futuro. Se somos 
um país de fracos recursos, eles 
devem ser melhor geridos para dar 

A DIFERENCIAÇÃO 
PROFISSIONAL 

É HOJE 
ABSOLUTAMENTE 

ESSENCIAL. 
COSTUMO DIZER 

AOS MEUS 
ALUNOS QUE 
QUANDO ME 

FORMEI, HAVIA 
LUGAR PARA 

TODOS, PARA O 
MUITO BOM, PARA 

O BOM, PARA O 
MÉDIO E PARA O 

MAU.

“

“
CREIO QUE CABE 

A TODOS NÓS, 
COM AS REDES 
DE INFLUÊNCIA 
DE CADA UM E 

NÃO APENAS À 
ORDEM, A TAREFA 

URGENTE DE 
SENSIBILIZAR O 

PODER POLÍTICO, 
INSTITUIÇÕES E 

UNIVERSIDADES 
NESSE SENTIDO. 

“

“
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uma assistência mais abrangente 
à população. A legalidade das con-
tratações de médicos dentistas na 
saúde pública deveria ser introdu-
zida, deixando a cada hospital, ou 
centro de saúde, a liberdade de 
gerir as suas necessidades e recur-
sos. A nossa Ordem, na pessoa do 
nosso bastonário, tem promovido 
esclarecimentos e procurado en-
contrar soluções. Esperemos que o 
bom exemplo da instituição militar 
e o das Ilhas, no que respeita à car-
reira hospitalar, possa ser um bom 
motivador de mudança no futuro 
próximo.

ROMD - O cheque-dentista vai 
permitindo colmatar algumas fa-
lhas no acesso da população aos 
cuidados de saúde oral, mas não 
será necessário fazer mais para 
garantir o acesso da população 
aos cuidados de saúde oral?
JC - Este é um tema que tem ge-
rado na classe muita discussão. 
Não sendo a solução ideal, é, sem 
dúvida, fruto de um esforço nego-
cial da nossa Ordem, no sentido de 
melhorar a prestação de cuidados 
de saúde a grupos especiais da 
população, particularmente caren-
ciados e simultaneamente criar 
oportunidades de trabalho aos 
médicos dentistas. Podemos ser 
idealistas, mas também temos de 
ser realistas. Temos um país com 
fracos recursos e frequentemente 
mal geridos. Todos gostaríamos de 
uma cobertura total da população. 
É evidente que passa tudo pela ra-
cionalização dos recursos. E neste 
momento há cobertura aos idosos, 
grupos de risco HIV, cancro oral, 
grávidas e jovens. Seria ótimo no 
futuro que outros sectores da po-
pulação, sobretudo os de fracos 
recursos económicos, pudessem 
ser abrangidos. 
O cheque-dentista surgiu com o 
objetivo de aproveitar toda uma 
logística instalada de consultó-
rios privados em todo o país, que 

podem ser utilizados pelo serviço 
nacional de saúde. Se já existem 
essas instalações, ainda que pri-
vadas, porque não usá-las em vez 
de montar centros de raiz. Trata-se 
da saída mais económica, através 
da colaboração entre o SNS e as 
entidades privadas, ou seja, é uma 
forma inteligente de aproveitar os 
recursos do nosso país. É um es-
forço importante cujo objetivo é a 
cobertura completa da população 
portuguesa. Por ora é ainda tímido 
e não tão abrangente como gos-
taríamos, mas é um princípio. E o 
resultado tem sido francamente 
positivo para muitos portugueses, 
que sem este programa não teriam 
condições económicas de visitar o 
médico dentista e para os muitos 
colegas que passaram a ter a opor-
tunidade de tratar esses mesmos 
doentes nos seus consultórios. 

ROMD - Que vantagens tem para a 
medicina dentária e para os seus 
SURÀVVLRQDLV� D� FULDomR� GH� iUHDV�
de especialidades? 

JC - O exercício responsável da me-
dicina dentária obriga a uma per-
manente atualização dos nossos 
conhecimentos. Devemos saber 
apostar na nossa diferenciação, 
no melhor interesse dos nossos 
doentes. Não tenho dúvidas que 
o futuro passa pela diferenciação. 
A evolução da medicina dentária 
em Portugal despertou muitas e 
novas áreas de interesse. O nível 
de conhecimento é tal que se tor-
nou praticamente impossível para 
o médico dentista generalista um 
conhecimento alargado em todas 
as áreas da medicina dentária. A 
formação pós-graduada em medi-
cina dentária é uma exigência em 
termos de diferenciação e atualiza-
ção dos médicos dentistas.
As faculdades, berço natural dos 
especialistas de medicina dentá-
ria, deverão compreender a neces-
sidade de alteração estratégica da 
formação nesta área. Deverão ser 
capazes de implementar as neces-
sárias alterações conducentes à 
diminuição da formação pré-gradu-
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ada, aumentando a oferta formati-
va pós-graduada de qualidade.
As especialidades não são apenas 
XP� UHÀQDPHQWR� GR�PHUFDGR�� VmR�
também a criação de espaço para 
fazer o mercado crescer. Crescer, 
mas crescer com segurança e qua-
lidade. Mais uma vez, é daqueles 
temas que, para quem está de 
fora, pode parecer lento, intrinca-
do e gerador de críticas. É normal 
que assim seja. Mas na minha opi-
nião está a ser feito um percurso 
seguro, que noutros países, com 
mercados mais maduros, foi tam-
bém aparentemente lento. A OMD 
mais uma vez vem demonstrar se-
JXUDQoD�H�ÀUPH]D�QD�VXD�DWXDomR��
Estou certo de que será bem-suce-
GLGD�QR�GHVDÀR�GH�LPSOHPHQWDU��GH�
uma forma natural e bem estrutu-
rada, as várias especialidades no 
nosso País. 

ROMD - Receia o impacto da cri-
se económica no desempenho da 
medicina dentária?
JC - Devo dizer que são grandes os 
GHVDÀRV� TXH� DV� QRYDV� JHUDo}HV�
atravessam, fruto não só da situa-

ção socioeconómica do país, mas 
também devido à “vulgarização” 
da nossa classe. Lembro-me per-
feitamente do respeito e reconhe-
cimento que os pacientes tinham 
pelo médico dentista há vinte anos 
atrás, algo que se tem vindo a de-
teriorar nos últimos anos. 
Contribui para isso, certamente, 
a infeliz tendência que se vive 
nos dias de hoje, para a tentação 
economicista na atuação clínica. 
Não é aceitável que se pratiquem 
atos clínicos para os quais, não 
KRXYH� XPD� SUHSDUDomR� FLHQWtÀFD�
rigorosa. Os nossos doentes não 
podem parecer cobaias, de quem 
não quer investir em formação 
adequada para uma prática clínica 
consciente. Não é lícito fazer tudo 
o que se quer, sem esforço, sem 
dedicação, visando apenas a pre-
valência do objetivo económico. 
Temos de ter a consciência de que 
a diferenciação em determinadas 
áreas é essencial à boa prática 
clínica. No entanto tal não implica 
que só um especialista possa fa-
zer um trabalho sério e de quali-
dade. Essa é uma visão redutora e 

que não corresponde à realidade. 
As especialidades são um estímu-
lo à diferenciação pela competên-
cia para além de uma segurança 
de um ponto de vista legal. Tenho 
acompanhado a realidade em vá-
rios países e em particular nos 
EUA, país onde a legalidade tem 
castigado a nossa classe, de uma 
forma por vezes absurda e despro-
porcionada. Esperemos que em 
Portugal não se chegue a tanto e 
que o bom senso prevaleça.

ROMD - A crise não pode ter tam-
bém um efeito de união da clas-
se? Aumentar a solidariedade e 
o empenho na defesa de valores 
comuns à medicina dentária? 
JC - A dinâmica de alterações que 
vive a medicina dentária, designa-
damente nas suas vertentes po-
lítica, social e educacional, deve 
ser acompanhada de uma am-
pla discussão e do envolvimento 
transversal de toda a classe. Os 
paradigmas que agora surgem 
exigem de todos nós a mais atu-
UDGD�UHÁH[mR��QmR�SRGHQGR�VHU�RV�
médicos dentistas, em momento 
algum, arredados da otimização 
de um projeto que a eles também 
deve incluir. 
A vitalidade e maturidade das 
instituições medem-se pelo en-
volvimento das pessoas que as 
constituem. É necessário um ape-
lo à união, contrariando o habitual 
sentido de fragmentação de que 
parece padecer a nossa classe. 
Perde-se muito tempo a criticar, 
hostilizar e invejar o colega do 
lado, em vez de valorizar, estimu-
lar e construir valor. 
Em Portugal, carrega-se atavica-
mente, o pecado da inveja e a ele 
não escapamos. Nos dias de hoje 
vive-se também o “complexo da 
concorrência”, sem compreender 
que ela, se for saudável, pode fa-
zer-nos mais fortes, obrigar-nos a 
ser melhores a investirmos mais 
QD�SURÀVVmR��e�FpOHEUH�D�DQHGRWD�
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do caranguejo Português que ex-
plica porque num balde cheio, ne-
nhum caranguejo consegue sair. 
Porque quando algum tenta sair, 
outro imediatamente o puxa para 
baixo. 
Desenvolver uma cultura de méri-
to é essencial. Uns investem mais 
HP� IRUPDomR�� VDFULÀFDP�VH� PDLV�
e têm o natural retorno desse in-
YHVWLPHQWR��0DV�WRGRV�EHQHÀFLDP�
pelo prestígio e credibilidade que 
VH�FULD�HP�WRUQR�GD�SURÀVVmR������������
Juntos e mobilizados seremos 
PDLV� HÀFD]HV�� SRU� H[HPSOR�� QR�
combate às agressões recorrentes 
de seguradoras e outras entida-
des que vêm na Medicina Dentária 
apenas uma oportunidade de ne-
gócio. Temos tudo a ganhar sendo 
uma classe unida. E tudo a perder 
se formos desunidos.

ROMD - A publicidade na área da 
saúde oral tem sido alvo de algu-
mas polémicas, na sua opinião, 
há forma de separar a publicida-
de boa da publicidade má?
JC - Tal como referido no preâmbu-
lo do Regulamento n.º 115/2007 
da OMD publicado em Diário da 
República a 14 de Junho: “a in-
IRUPDomR�SURÀVVLRQDO�p�WLGD�FRPR�
uma responsabilidade dos médi-
cos dentistas em promover a saú-
de oral junto do público, informan-
do-o acerca da disponibilidade de 
prestação de cuidados de saúde”. 
Ora, tratando-se de uma respon-
sabilidade de todos nós, devemos 
procurar cumpri-la com um profun-
do respeito pelos princípios consa-
grados no nosso código deontoló-
gico, não esquecendo nunca que, 
“a reputação do médico dentista 
continua a assentar, essencial-
mente, na sua competência, inte-
JULGDGH�H�GLJQLGDGH�SURÀVVLRQDOµ�
Todos sabemos que uma parte da 
população é carenciada e não tem 
recursos para ir ao médico dentis-
ta. Esses devem ser apoiados pelo 
Estado. Outra parte da população 

WHP� FDSDFLGDGH� ÀQDQFHLUD� H� HVWi�
sensibilizado para cuidar da sua 
saúde oral. São esses que frequen-
tam os nossos consultórios. Es-
quecemos que uma terceira parte 
PXLWR� VLJQLÀFDWLYD� GD� SRSXODomR��
tem capacidade de frequentar o 
médico dentista, mas simplesmen-
te não está sensibilizado para isso. 
Prefere gastar os seus recursos em 
viagens, carros, bens de consumo, 
HWF��6H�R�Q~PHUR�GH�SURÀVVLRQDLV�
tem sido galopante nos últimos 
anos, criando excesso na oferta, 
resta à medicina dentária o dever 
de sensibilizar a população para 
a necessidade de investir na sua 
saúde, em detrimento de outras 
opções de investimento em bens 
não essenciais. 
Apesar da lógica do que foi dito, 
alguns colegas dirão com justiça 
e talvez de forma acesa, que hoje 
abundam casos de claros atrope-
los do nosso código deontológico. 
É verdade! Mas para esses casos 
temos podido contar com o Conse-
lho Deontológico e de Disciplina no 
seu papel regulador. No entanto, 
não podemos cair na asneira de 
dizer que toda a publicidade é má. 
Porque uns pecam, não quer dizer 
que tudo seja pecado em matéria 
de publicidade. A publicidade em 
medicina dentária não pode con-
tinuar a ser encarada, por alguns, 
como uma ameaça à nossa classe. 
Pelo contrário, ela é hoje, mais do 
que nunca, essencial à valoriza-
ção social da medicina dentária. 
A população portuguesa mostra, 
com efeito, ainda hoje, uma ele-
vada ignorância em matéria de 
saúde oral, bem como um enor-
me desconhecimento em relação 
aos tratamentos médico-dentários 
atualmente disponíveis. Cabe-nos, 
portanto, divulgar os nossos servi-
ços com respeito pela ética e de-
ontologia, através da veiculação de 
informação útil e esclarecedora, 
adotando uma postura pedagógica 
responsável.

ROMD - A médio-longo prazo 
como pode a OMD ganhar força 
para enfrentar os grandes desa-
ÀRV�TXH�VH�DGYLQKDP�SDUD�D�PH-
dicina dentária e para os seus 
SURÀVVLRQDLV"
JC - Em declaração de interesses, 
permita-se-me desde já escla-
recer, que não sou candidato a 
bastonário em próximas eleições. 
Digo isto consciente de que as mi-
QKDV�DÀUPDo}HV�SRVVDP�YLU�D�VHU��
por alguns, mal interpretadas. 
Apoio incondicionalmente o tra-
balho do nosso bastonário Dou-
tor Orlando Monteiro da Silva. O 
nosso bastonário é, de facto, um 
personagem extraordinário. Tem 
sido um prazer trabalhar com ele. 
A experiência ganha certamente 
lhe permitiria ter-se acomodado 
e viver de uma gestão tranquila 
e repousada da sua reputação. 
Mas não, é um lutador, sempre 
PRWLYDGR�SDUD�R�SUy[LPR�GHVDÀR��
E sabe exercer a sua liderança, 
dialogando pragmaticamente, en-
volvendo os vários atores de uma 
IRUPD� LQWHOLJHQWH� QD� UHÁH[mR� H�
na resolução, por vezes criativa, 
dos problemas. Não contem com 
ele para manifestações estéreis 
e barulhentas. Contem com ele 
para colocar toda a sua experi-
ência nacional e internacional ao 
serviço da medicina dentária e 
da OMD. Não tenho dúvidas que 
hoje o nosso bastonário é aquele 
que melhor conhece os nossos 
problemas, a via para os solucio-
nar e que melhor está preparado 
para responder. A sua capacidade 
de trabalho e a sua juventude de 
espírito permitem-nos estar segu-
ros de que, por ele, nos próximos 
anos estaremos certamente ali-
nhados com políticas e práticas 
responsáveis de combate aos pro-
blemas que nos afetam. Ele tem 
visão estratégica e capacidade de 
construir as soluções desejáveis 
e sobretudo possíveis. Saibamos 
aproveitar.    

O NOSSO 
BASTONÁRIO 
É AQUELE 
QUE MELHOR 
CONHECE 
OS NOSSOS 
PROBLEMAS, 
A VIA PARA 
OS SOLUCIO-
NAR E QUE 
MELHOR ESTÁ 
PREPARADO 
PARA 
RESPONDER. 
A SUA 
CAPACIDADE DE 
TRABALHO E A 
SUA JUVENTUDE 
DE ESPÍRITO 
PERMITEM-NOS 
ESTAR SEGU-
ROS DE QUE, 
POR ELE, NOS 
PRÓXIMOS ANOS 
ESTAREMOS 
CERTAMENTE 
ALI NHADOS 
COM POLÍTICAS 
E PRÁTICAS 
RESPONSÁVEIS 
DE COMBATE 
AOS PRO-
BLEMAS QUE 
NOS AFETAM. 
ELE TEM VISÃO 
ESTRATÉGICA 
E CAPACIDADE 
DE CONSTRUIR 
AS SOLUÇÕES 
DESEJÁVEIS E 
SOBRETUDO 
POSSÍVEIS. 
SAIBAMOS 
APROVEITAR.

“

“
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O antigo presidente da Região Autónoma dos 
Açores, Carlos César, recebeu, a 30 de junho 
de 2014, a Medalha de Ouro da Ordem dos 

Médicos Dentistas pelo trabalho desenvolvido 
em prol dos cuidados de saúde oral nas nove 

ilhas açorianas.

CARLOS CÉSAR DISTINGUIDO COM MEDALHA DE OURO DA OMD

“NÃO SE PODE DESCURAR O 
INVESTIMENTO E A ACESSIBILIDADE 
AOS SERVIÇOS DE SAÚDE”

em Portugal” (Regulamento da 
Medalha de Ouro da OMD). 
Enquanto presidente do Governo 
Regional dos Açores, Carlos César 
deu prioridade aos cuidados de 
saúde oral e implementou um 
programa que hoje permite que em 
todas as ilhas dos Açores esteja 
garantido o acesso à medicina 
dentária.

O mais alto galardão da 
medicina dentária portuguesa 
é atribuído “sempre que a ação 
SURÀVVLRQDO�� DFDGpPLFD�RX�SROtWLFD�
de um cidadão, seja qual for a 
VXD� iUHD� SURÀVVLRQDO� GH� DWXDomR��
contribua de forma relevante e 
inequívoca para o desenvolvimento 
da medicina dentária e melhore 
as condições para a saúde oral 
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O bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas, Orlando 
Monteiro da Silva, recordou que 
“quando Carlos César assumiu a 
presidência da Região Autónoma 
dos Açores, em 1996, existiam 
apenas três médicos dentistas 
nas nove ilhas. Hoje, todas têm 
acesso a médicos dentistas, seja 
nos centros de saúde, seja através 
de um sistema de reembolso de 
consultas no setor privado”.
Carlos César sublinhou que “em 
colaboração com a Ordem dos 
Médicos Dentistas e com o Serviço 
Nacional de Saúde foi possível 
inculcar hábitos na população 
e desenvolver um sistema de 
prevenção. O Boletim de Saúde 
Oral, que existe apenas nos Açores, 
tem sido um poderoso instrumento 

de recenseamento e de registo 
que se aplica a crianças a partir 
dos três anos. Hoje temos uma 
cobertura assinalável, o que numa 
região pobre como os Açores obriga 
a um esforço muito grande”.
Para o antigo presidente da 
Região Autónoma dos Açores “o 
JUDQGH� GHVDÀR� p� FRPSDWLELOL]DU�
os progressos conquistados nas 
últimas décadas na área da saúde 
FRP� RV� GHVDÀRV� TXH� 3RUWXJDO�
enfrenta. Não se pode descurar o 
investimento e a acessibilidade aos 
serviços de saúde.”
Artur Lima, representante da 
Região Autónoma dos Açores 
no Conselho Diretivo da OMD, 
DÀUPRX� TXH� ´FRVWXPD� GL]HU�VH�
que na política as pessoas estão 
primeiro e essa é uma das grandes 
qualidades de Carlos César, pois foi 
a sua grandeza pessoal e política 
que permitiu que as crianças 
açorianas entre os três e os 18 
DQRV� EHQHÀFLDVVHP�GH� SUHYHQomR�
na saúde oral e, por isso, agradeço 
toda a dedicação e entusiasmo 
de Carlos César e tenho de dizer 
que bom é ser açoriano.”
Presente na cerimónia, Jorge 
Sampaio, antigo Presidente da 
República e também Medalha de 
Ouro da OMD, salientou o papel 
de Carlos César na promoção 
da saúde oral dos açorianos, 
considerando que “é uma 
homenagem justa à obra feita. 

Nem sempre temos bem presente 
o que é a dimensão dos Açores e o 
ser presidente de uma região com 
nove ilhas, no meio do Atlântico, 
com condições atmosféricas 
muitas vezes adversas. Ter um 
programa de saúde oral como 
este e contribuir para melhorar os 
cuidados de saúde da população é 
notável”.
A atribuição da Medalha de Ouro 
dos Médicos Dentistas a Carlos 
César foi decidida por unanimidade 
pelo conselho diretivo da OMD, sob 
proposta do bastonário.

Recorde-se que no passado, a Medalha de Ouro
da OMD foi atribuída às seguintes personalidades:

- -RmR�&DUYDOKR��H[�GLULJHQWH�GD�$VVRFLDomR�3URÀVVLRQDO�
GRV�0pGLFRV�'HQWLVWDV��HP������

- $QWyQLR�&RUUHLD�GH�&DPSRV��H[�PLQLVWUR�GD�6D~GH�������
- Armando Simões dos Santos, ex-diretor da Faculdade de 

Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, a título 
SyVWXPR�������

- João Maló de Abreu, diretor do Departamento de 
Medicina Dentária, Estomatologia e Cirurgia Maxilo-Facial 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
������

- Fernando Martins Peres, ex-presidente do Conselho 
Diretivo e professor catedrático da Faculdade de 
0HGLFLQD�'HQWiULD�GD�8QLYHUVLGDGH�GR�3RUWR�������

- Jorge Sampaio, Presidente da República Portuguesa 
������
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JORGE SAMPAIO
EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA
 
 “É muito difícil e quase impossível 
atingir a qualidade dos níveis de 
cuidados de saúde oral a que já se 
tinha chegado e porventura subi-
los com as restrições orçamentais 
que temos atualmente. Fui 
um grande admirador daquele 
pontapé que foi dado no início, 
proporcionado pelo cheque- 
-dentista. Acho que foi um bom 
princípio, porque na realidade a 
prevenção é crucial. Não havendo 
prevenção, é muito preocupante. 
Foi um grande passo que não teve 
o devido acompanhamento.
Tive sempre uma grande relação 
com a Ordem dos Médicos 
Dentistas. Julgo que esta 
homenagem ao Dr. Carlos César 
é muito interessante e não tinha 
conhecimento que os cuidados 
de saúde oral nos Açores estavam 
organizados desta forma. É 
um verdadeiro exemplo, mais 
possível à escala dos Açores do 
que generalizá-lo ao Continente 
de uma forma tão rápida, mas é 
um indicativo de que é possível 
desenvolver um conjunto de 

“Tomo esta distinção como o reconhecimento, por um lado, do trabalho 
que já foi feito, mas sobretudo como um estímulo que me é dirigido, 
bem como às autoridades e aos responsáveis na Região Autónoma 
dos Açores para que o trabalho feito seja perseguido e aprofundado 
QDV�iUHDV�RQGH�DLQGD�p�PDLV�IUiJLO�RX�UHSUHVHQWD�PDLRU�GLÀFXOGDGH��
Fizemos um percurso muito positivo em termos de saúde oral que se 
distingue em relação ao que foi feito no resto do país, em termos de 
proximidade, de prevenção, de prestação de cuidados, de qualidade, 
R� TXH� QRV� RUJXOKD� PXLWR�� 7RGR� HVWH� HGLItFLR� IRL� FRQVWUXtGR� DWUDYpV�
de uma cooperação muito próxima com a OMD e com os médicos 
dentistas que foram sendo contratados para a prestação de serviços 
em todas as ilhas, no âmbito do Serviço Regional de Saúde, e também 
com aqueles que se dedicam à clínica privada e com os quais temos 
XPD�UHODomR�GH�JUDQGH�FRPSOHPHQWDULGDGH�QR�VLVWHPD�
Existem dados que me parecem claramente diferenciadores e que 
dizem respeito ao facto de há três anos termos atingido 100 consultas 
por mil habitantes quando no resto do país não chegava a oito por mil 
KDELWDQWHV��8PD�GLIHUHQFLDomR�GHVWD�QDWXUH]D�Mi�Gi�FRQWD�GD�GLPHQVmR�
GR� WUDEDOKR�TXH�VH� IH]�HP�WHUPRV�GD� UHGH�GH�VD~GH�RUDO��*UDoDV�j�
proximidade e ao acompanhamento dos utentes, conseguimos ter 
XPD�DomR�HVWUXWXUDO� H� QmR�DSHQDV�GH�HPHUJrQFLD��3HQVR�TXH�HVWH�
trabalho se mantém atualmente e se acentua em outras áreas onde 
merece outro tipo de aprofundamento, nomeadamente ao nível da 
medicina hospitalar e no âmbito da clínica privada, bem como da 
FRRSHUDomR�GRV�PpGLFRV�GHQWLVWDV�FRP�RV�VHUYLoRV�S~EOLFRV��(VWDPRV�
a fazer um percurso de aprofundamento e de melhoria até no domínio 
GR�UDVWUHLR�H�GD�SUHYHQomR�

CARLOS CÉSAR
“TOMO ESTA DISTINÇÃO COMO UM 
RECONHECIMENTO E UM ESTÍMULO”

TESTEMUNHOS
DE ALGUMAS INDIVIDUALIDADES PRESENTES NA CERIMÓNIA
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MANUEL PIZARRO
VEREADOR DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO PORTO

“Vejo esta atribuição da Medalha 
de Ouro ao Dr. Carlos César com 
enorme satisfação porque se trata 
de um ato de enorme justiça. 
Enquanto governante da Região 
Autónoma dos Açores impulsionou, 
de forma muito marcante, o acesso 
de toda a população açoriana aos 
cuidados de saúde oral. Julgo que é 
um belo trabalho realizado naquela 
Região Autónoma e um exemplo 
para o conjunto do país que a 
Ordem dos Médicos Dentistas 
suporta, de forma muito generosa, 
ao atribuir-lhe esta distinção. 
Devemos reconhecer que na 
última década demos passos 
PXLWR�VLJQLÀFDWLYRV�QR�DODUJDPHQWR�
dos cuidados de saúde oral e 
pessoalmente tenho a satisfação 
de ter estado ligado ao projeto 
cheque-dentista que hoje 
EHQHÀFLD� XPD� SDUWH� VLJQLÀFDWLYD�

da população. Julgo que é muito 
lamentável, e um sinal de falta de 
visão estratégica, que não tenha 
KDYLGR�QHQKXP�HVIRUoR�VLJQLÀFDWLYR�
nos últimos anos para continuar o 
alargamento do cheque-dentista. 
Se conseguirmos preservar a saúde 
oral em idades mais jovens e a 
educação para a mesma, teremos, 
no futuro, uma população mais 
saudável, mais feliz, mais produtiva 
e conseguiremos diminuir a despesa 
em saúde. Esse investimento é 
urgente e deve continuar. Devíamos 
valorizar o que está bem feito, 
corrigir e melhorar. No fundo, é o 
que a OMD está a fazer hoje e que 
passa por esquecer as questões de 
ordem partidária que dividem os 
portugueses e valorizar aqueles que 
dão passos para que o país melhore. 
A saúde não tem francamente 
partidos políticos.” 

pelo grande mérito que teve, 
enquanto presidente do Governo 
dos Açores, uma vez que 
conseguiu imprimir uma grande 
importância à saúde oral e à 
medicina dentária. Teve o mérito 
de facilitar o acesso à saúde oral 
que não existe noutras zonas do 
país. Seria um grande exemplo 
a seguir e a atribuição desta 
medalha pode ser um estímulo 
para que isso aconteça. O Dr. 
&DUORV� &pVDU� DÀUPRX� TXH� HVVH�
acesso aos cuidados de saúde 
oral vai continuar e espero 
que seja um exemplo para o 
Continente onde tem havido um 
retrocesso nessa área. Penso 
que as pessoas ainda não 
se dedicaram a estudar uma 
maneira de implementar uma 
grande política na área da saúde 
oral no Continente. Na minha 
opinião, os cheques-dentista 
constituíram um começo e 
infelizmente tenho notícias que 
já não são atribuídos tantos 
cheques quanto os necessários; 
que muitas vezes há pessoas 
que precisam de mais cheques 
do que aqueles a que têm direito 
e outras que precisam menos, 
pelo que seria importante que 
este programa fosse reformulado 
e reavaliado. Por outro lado, 
é, também, uma área onde 
Ki� LPHQVRV� SURÀVVLRQDLV� GH�
saúde que estão disponíveis 
para colaborar. Apesar de a 
grande maioria estar no setor 
privado, seria importante 
complementar esse serviço ao 
setor público, conseguindo-se 
uma política muito abrangente 
e com consequências bastante 
EHQpÀFDV�SDUD�R�IXWXUR��(VWDPRV�
VHPSUH� DWHQWRV� H� ÀVFDOL]DU� D�
política de saúde do Governo.”

TESTEMUNHOS
DE ALGUMAS INDIVIDUALIDADES PRESENTES NA CERIMÓNIA

MARIA ANTÓNIA 
ALMEIDA SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE SAÚDE

“Considero que o Dr. Carlos 
César merece esta medalha 

iniciativas para as populações, 
quando há determinação, 
planeamento e pessoas capazes 
de levar projetos para a frente.”
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Numa audiência realizada no pas-
sado dia 18 de julho de 2014, com 
o presidente do Governo Regional 
da Madeira, Alberto João Jardim, 
e com o secretário regional dos 
Assuntos Sociais, Francisco Jar-
dim Ramos, a Ordem dos Médicos 
Dentistas congratulou-se com os 
ganhos alcançados na Região em 
termos de saúde oral.
Entre os ganhos conseguidos, o 
bastonário da Ordem dos Médicos 
Dentistas destacou “a convenção 

ALARGAMENTO DO RASTREIO DO CANCRO ORAL À REGIÃO

AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO 
GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA
Os médicos dentistas defenderam a necessidade 

de implementar na Madeira o programa que 
no continente começou este ano e que visa 

combater a elevada taxa de mortalidade pelo 
cancro oral.

e o sistema de reembolsos aos 
utentes, para a prática privada da 
SURÀVVmR��RV�PpGLFRV�GHQWLVWDV��H�
o Sistema Regional de Saúde, atra-
vés de protocolo celebrado entre o 
Governo e a OMD e o Programa 
Regional de Promoção de Saúde 
Oral, na vertente dos tratamentos 
preventivos e curativos”.
Orlando Monteiro da Silva sublinhou, 
no entanto, que “este programa 
foi afetado por cortes em 2011, 
na vertente de promoção de saú-
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de oral nas escolas pré-primárias 
e de 1º ciclo do ensino básico, 
esperando-se a sua reposição 
por ser fundamental no comba-
te à cárie dentária, bem como o 
aumento do número de médicos 
dentistas no sistema hospitalar 
da Região, em serviços de medici-
na dentária e estomatologia”.

O representante da Região no 
Conselho Diretivo da OMD, Gil 
Fernandes Alves, salientou a im-
portância das consultas regulares 
ao médico dentista no combate à 
cárie dentária e à doença perio-
dontal, entre outras.
Na audiência, o bastonário da Or-
dem dos Médicos Dentistas, su-
blinhou o papel crucial dos médi-
cos dentistas na Região liderados 
pelo representante da OMD, Gil 
Fernandes Alves.

A OMD defendeu, também, a ne-
cessidade de implementar na Re-
gião Autónoma o programa que 
em Portugal Continental começou 
este ano e que visa combater a 

elevada taxa de mortalidade pelo 
cancro oral.
Para além do bastonário da OMD 
e do representante da Região 
no Conselho Diretivo da OMD, 
estiveram presentes nesta audi-
ência o presidente do Conselho 
Deontológico e de Disciplina, Luís 
Filipe Correia, e a representante 
do Centro de Formação Contínua, 
Alexandra Abreu.

No mesmo dia, decorreu, ainda, 
uma reunião na delegação da 
OMD no Funchal com médicos 
dentistas que exercem na Madei-
ra e um curso sobre cancro oral, 
ministrado por um médico den-
tista e por um médico estomato-
logista.
Recorde-se que a OMD editou, em 
conjunto com a Direção-Geral da 
Saúde, um livro sobre cancro oral 
que, através do Instituto de Admi-
nistração da Saúde e Assuntos 
Sociais, foi disponibilizado a to-
dos os médicos de medicina geral 
e familiar da Região Autónoma da 
Madeira.

Da esquerda para 
direita, Orlando 
Monteiro da Silva, 
bastonário da 
Ordem dos Médicos 
'HQWLVWDV��20'���
Gil Fernandes Alves, 
representante da 
Região Autónoma 
da Madeira no 
Conselho Diretivo 
da OMD, Luís Filipe 
Correia, presidente 
do Conselho 
Deontológico e de 
Disciplina, Alberto 
João Jardim, 
presidente do 
Governo Regional da 
Madeira, Alexandra 
Abreu, membro do 
Centro de Formação 
Contínua da OMD 
(em representação da 
0DGHLUD���H�)UDQFLVFR�
Jardim Ramos, 
secreário regional dos 
Assuntos Sociais do 
Governo Regional da 
Madeira.



24  I omd I SETEMBRO 2014

ROMD - Quantos médicos dentis-
tas trabalham da Região Autóno-
ma da Madeira (RAM)?
GA - Presentemente trabalham na 
RAM 174 médicos dentistas, distri-
buídos por 95 clínicas e consultórios.
Os consultórios estão distribuídos 
por dez dos onze concelhos da re-
gião. Destaco o facto de a maioria 
dos médicos dentistas e as clíni-
cas/consultórios estarem sedea-
dos no concelho do Funchal.

Saúde do Porto Moniz e oito no 
&HQWUR�GH�6D~GH�GR�%RP�-HVXV�²�
Funchal.
(VWH�QmR�p�R�Q~PHUR�GH�SURÀVVLR-
nais capaz de dar uma resposta 
cabal às reais necessidades da po-
pulação, mas reconheço que, não 
tendo sido aproveitadas pelo Servi-
ço de Saúde da RAM, as oportuni-
dades surgidas em anos passados, 
de dotar com gabinetes de medici-
na dentária os centros de saúde 
de Santana e de São Vicente, este 
não é o momento adequado para o 
ID]HU��GDGDV�DV�GLÀFXOGDGHV�ÀQDQ-
ceiras com que se debate.
Faz todo o sentido incrementar as 
comparticipações dos tratamentos 
aos utentes, no âmbito da conven-
ção celebrada em 1997, entre a 
Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais e a Ordem dos Médicos 
Dentistas, e aproveitar os recursos 
materiais instalados em dez dos 
onze concelhos da Região, o que 
perfaz um total de 95 consultórios 
e clínicas de medicina dentária.

ROMD - Qual o impacto dos cor-
tes feitos na RAM no Programa 
Regional de Saúde Oral? 
GA - A situação económica da RAM 
levou a que o Conselho de Adminis-
tração do SESARAM, EPE, tivesse 
implementado restrições diversas 
QR�35362�²�3URJUDPD�5HJLRQDO�GH�
Promoção de Saúde Oral, a partir 
do ano letivo 2010/2011, com a 

suspensão das sessões de promo-
ção de saúde oral quinzenais, nas 
escolas do 1º ciclo do ensino bási-
co, bem como,  com a suspensão 
GD� DSOLFDomR� GRV� VHODQWHV� GH� ÀV-
suras, nas escolas de toda a RAM. 
Estas sessões de informação/
formação tinham por alvo as crian-
ças, os professores e educadores, 
os auxiliares de ação educativa, os 
pais e os familiares das crianças.

ROMD - Que consequências po-
dem ter estas medidas a prazo 
para a saúde oral da população, 
sobretudo para a mais jovem so-
bre a qual incidiram os cortes?  
GA - Um aumento do índice de cá-
rie dentária e o não diagnóstico das 
anomalias dento-maxilares serão 
uma realidade a muito curto prazo.  

ROMD - A crise tem afetado os 
médicos dentistas da RAM? 
GA - Obviamente que a medicina 
dentária, sendo uma especiali-
dade médica, de exercício predo-
minantemente privado, não con-
segue dissociar-se da realidade 
económica em que o país vive, 
daí que várias situação são re-
latadas por colegas, muitas das 
quais com a interrupção dos pla-
nos de tratamentos já aprovados 
e em execução ou, em alguns ca-
sos, com a sua reprogramação no 
que respeita a agendamento das 
consultas.

GIL ALVES,�5(35(6(17$17(�'$�5(*,®2�$87Ð120$�
DA MADEIRA NO CONSELHO DIRETIVO DA OMD

“FAZ TODO O SENTIDO
INCREMENTAR
AS COMPARTICIPAÇÕES DOS 
TRATAMENTOS AOS UTENTES” 

ROMD - Há médicos dentistas no 
616"�6H�VLP��TXDQWRV�H�VmR�VXÀ-
cientes?
GA - O Serviço de Saúde da RAM é 
gerido pelo “SESARAM, EPE”, ten-
do contratados dois médicos den-
tistas para exercício no Hospital Dr. 
Nélio Mendonça (principal hospital 
GD�5$0���XP�QR�&HQWUR�GH�6D~GH�
de Porto Santo, um no Centro de 

Concelho Nº de consultórios

Funchal  66
Câmara de Lobos  5
Ribeira Brava  2
Calheta  5
Machico 4
Santa Cruz 6
São Vicente 2
Ponta do Sol 2
Santana 2
Porto Santo 1
Total 95

DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTÓRIOS POR CONCELHOS
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a nomeação de uma equipa de tra-
balho conjunta, com a missão de 
estudar o melhor racional técnico 
H�ÀQDQFHLUR��GH�IRUPD�D�UHSOLFDU�D�
convenção existente no Continente 
e criar a regulamentação para apli-
car um Programa de Intervenção 
Precoce no Cancro Oral na Região, 
com a participação dos médicos 
dentistas integrados no Serviço de 
Saúde da RAM.

ROMD - A prazo quais os princi-
SDLV�GHVDÀRV�SDUD�RV�PpGLFRV�QD�
RAM e para a saúde oral da sua 
população? 
GA - O reforço da equipa de mé-
dicos dentistas em trabalho per-
manente no Hospital Dr. Nélio 
Mendonça e a participação em 
equipas multidisciplinares para o 
tratamento da patologia da cavi-
dade oral, bem como o apoio ao 
serviço de urgência do mesmo, na 
área da traumatologia oral, são dois 
pontos que merecem todo o nosso 
empenho.

ROMD - Como viu a visita do basto-
nário à Região?
GA - Regularmente contamos com a 
presença do bastonário na Região.
A sua presença e apoio são ex-
tremamente importantes para a 
coesão dos médicos dentistas a 
nível nacional e regional. Tem sido 
extremamente motivador trabalhar 
com ele.
Contamos com o bastonário para 
continuar a emprestar toda a sua 
experiência nacional e internacio-
nal ao serviço da OMD na Região. 
Há vários anos que trabalhamos 
juntos, com resultados concretos 
para a RAM. Conhece os nossos pro-
blemas e está sempre na primeira 
linha para ajudar a resolvê-los.
Com ele estaremos sempre no ca-
minho da credibilidade e da proje-
omR�GD�SURÀVVmR�
Enquanto tiver disponibilidade 
para continuar a liderar a OMD, 
contará com o meu apoio.

ROMD - Como e com que conse-
TXrQFLDV��TXHU�SDUD�RV�SURÀVVLR-
nais quer para a população)? 
GA - A principal consequência será 
sentida pela população, com um 
agravamento dos níveis do estado 
GH� �VD~GH�RUDO�� FRP�VLJQLÀFDWLYDV�
perdas dos níveis recentemente 
atingidos. Naturalmente, os mé-
dicos dentistas também sentem 
uma diminuição das solicitações, 
não apenas para tratamentos, 
mas essencialmente no agenda-

mento das consultas de manuten-
ção/rotinas.

ROMD - Quando será implemen-
tado na RAM o rastreio ao cancro 
oral já a funcionar no Continente? 
GA - Fruto das diligências iniciadas 
pela OMD, em outubro de 2013, 
junto da Secretaria dos Assuntos 
Sociais, do Governo da RAM e da 
audiência concedida pelo presi-
dente do Governo Regional no pas-
sado dia 18 de julho, foi deliberada 

CONTAMOS COM 
O BASTONÁRIO 
PARA CONTINUAR 
A EMPRESTAR 
TODA A SUA 
EXPERIÊNCIA 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
AO SERVIÇO DA 
OMD NA REGIÃO. 
HÁ VÁRIOS 
ANOS QUE 
TRABALHAMOS 
JUNTOS COM 
RESULTADOS 
CONCRETOS 
PARA A RAM. 
ENQUANTO 
TIVER 
DISPONIBILIDADE 
PARA CONTINUAR 
A LIDERAR A 
OMD, CONTARÁ 
COM O MEU 
APOIO.

“

“

Gil Fernandes Alves
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Juntas denunciaram a falta de re-
gras na publicitação de atos e ser-
viços de saúde e alertaram para 
os perigos para a saúde pública, já 
que se trata de uma área particu-
larmente sensível.
3DUD�DV�VHWH�RUGHQV�SURÀVVLRQDLV��D�
saúde não é uma atividade comer-
cial como qualquer outra e não pode 
ser publicitada como tal. É uma pre-
ocupação que se estende a todas as 
ordens que integram o CNOP.

O presidente do CNOP e bastonário 
da Ordem dos Médicos Dentistas, 
Orlando Monteiro da Silva, tra-
ça um quadro preocupante “com 
exemplos, como a publicitação 
de serviços gratuitos, rastreios e 
check-ups utilizados para induzir 
tratamentos desnecessários aos 
doentes, a publicitação de cartões 
de pontos de supermercados e 
gasolineiras com descontos em 
saúde, garantias vitalícias, concur-
sos e cartões para a compra de 
tratamentos em sites de compras 
em grupo, especialidades que não 

existem e uso abusivo de qualida-
des médicas, promessas de cura 
para doenças crónicas, marcas 
comerciais de dispositivos, rotu-
lagens enganadoras de produtos 
alimentares, efeitos psicológicos, 
SURFULDomR�DUWLÀFLDO�JDUDQWLGD��´IiU-
macos” milagrosos, só para citar 
os casos mais comuns.”

O Código da Publicidade foi criado 
em 1990 e, apesar de várias alte-
rações, continua a não ser objetivo 
nos limites à publicidade na área 
da saúde. A realidade atual do sec-
tor da saúde é muito diferente do 
que se passava na década de 90.
$V�VHWH�RUGHQV�SURÀVVLRQDLV�GHIHQ-
dem que seja criada uma lei espe-
FtÀFD� SDUD� D� SXEOLFLGDGH� QD� iUHD�
da saúde que acautele os interes-
ses dos consumidores e respeite 
a deontologia e as regras éticas a 
TXH�RV�SURÀVVLRQDLV�HVWmR�VXEPH-
tidos.
Em nome de um interesse comum 
da sociedade e da sã concorrên-
FLD�� DV� VHWH� RUGHQV� SURÀVVLRQDLV�
consideram essencial que a regu-
lação da publicidade em saúde re-
ÁLWD�DV�PDWpULDV�GH�IRUR�pWLFR�H�GH-
ontológico dos estatutos de cada 
uma das ordens. Isto porque hoje 
existem empresas privadas na 
área da saúde, algumas de grande 
dimensão, e que não cumprem as 
regras deontológicas que se apli-
FDP� DRV� SURÀVVLRQDLV� HP� WHUPRV�
individuais.

As ordens estão disponíveis para 
integrar um grupo de trabalho que 
possa trabalhar com o Governo 
para a elaboração de legislação 
HVSHFtÀFD� SDUD� D� SXEOLFLGDGH� QD�
saúde.

SETE ORDENS PROFISSIONAIS DENUNCIAM
DESREGULAÇÃO DA PUBLICIDADE
NA ÁREA DA SAÚDE

As sete ordens profissionais na área da 
saúde que integram o CNOP-Conselho 

Nacional das Ordens Profissionais, 
nomeadamente a Ordem dos Biólogos, 

Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos 
Farmacêuticos, Ordem dos Médicos, 

Ordem dos Médicos Dentistas, Ordem 
dos Nutricionistas e Ordem dos 

Psicólogos, apelaram ao Ministério da 
Saúde a tomada de medidas urgentes 

para pôr cobro à desregulação 
que se verifica na publicidade 

a serviços de saúde.



SAÚDE É INFORMAÇÃO, INFORMAÇÃO É SAÚDE 

A CIDADANIA NO SÉCULO XXI

Na sociedade atual a informação é uma ferramenta fundamental. E esse fator acaba por 

WUDQVIRUPDU�R�SDSHO�GRV�SURÀVVLRQDLV��1D�iUHD�GD�VD~GH�VmR�FDGD�YH]�PDLV�IUHTXHQWHV�
DV�FDPSDQKDV�GH�FRQVFLHQFLDOL]DomR�H�DGRomR�GH�KiELWRV�H�URWLQDV�SDUD�D�FRQTXLVWD�GH�
PHOKRUHV�QtYHLV�GH�SUHYHQomR�GH�GRHQoDV�H�SURPRomR�GD�TXDOLGDGH�GH�YLGD�
1D�PHGLFLQD�GHQWiULD��SRU�PDLV�TXH�RV� tQGLFHV�DSUHVHQWHP�PHOKRULDV�� p�SUHFLVR� WHU�D�
FODUH]D�GH�TXH�D�UHDOLGDGH�DLQGD�SUHFLVD�VHU��HP�PXLWR��PHOKRUDGD��(VSHFLÀFDPHQWH�HP�
3RUWXJDO��DV�GRHQoDV�FiULH�H�SHULRGRQWDO�FDXVDP�SHUGDV�LPSRUWDQWHV�HP�LQGLYtGXRV�GH�
WRGDV�DV�LGDGHV��VHQGR�DLQGD�KRMH�XP�SUREOHPD�VRFLDO�
$WHQGHQGR� jV� FDXVDV�PXOWLIDWRULDLV� GHVWDV� GRHQoDV�� SRGHUHPRV� FRQFOXLU� TXH� R�PDLRU�
FRQWUROH�GD�DWLYLGDGH�GDV�GRHQoDV�RUDLV�SURYDYHOPHQWH�WHUi�TXH�SDVVDU�SRU�PXGDQoDV�QD�
IRUPDomR�H�QD�SUiWLFD�GD�PHGLFLQD�GHQWiULD�
1R�SDVVDGR��R�FRQKHFLPHQWR�H�D�SUiWLFD�SURÀVVLRQDO�GD�PHGLFLQD�GHQWiULD�FRQFHQWUDYDP�

VH�QR�DWHQGLPHQWR�FLU~UJLFR�UHVWDXUDGRU�GDV� OHV}HV�SURGX]LGDV�
SHOR� GHVHQYROYLPHQWR� GD� GRHQoD�� RX� VHMD�� UHDELOLWDYDP�VH� DV�
VHTXHODV�SURGX]LGDV�SHOD�GRHQoD��$�OHVmR�FDULRVD�HUD�SHUFHELGD�
FRPR�VHQGR�D�GRHQoD�FiULH��(QWHQGLD�VH�HQWmR�TXH�R�WUDWDPHQWR�
GD�FDYLGDGH�VHULD�R�VXÀFLHQWH�SDUD�WUDYDU�D�GRHQoD�
&RP� R� GHVHQYROYLPHQWR� GD� FDULRORJLD� H� GR� FRQKHFLPHQWR�
FLHQWtÀFR�DWXDO��GHPRQVWURX�VH�TXH�D�REWXUDomR�GD�OHVmR�FDULRVD�
p� LQVXÀFLHQWH� SDUD� R� FRQWUROH� GD� SURJUHVVmR� GD� GRHQoD� FiULH��
(YLGHQFLRX�VH��DLQGD��TXH�Vy�FRP�D�LQIRUPDomR�SDUD�D�PRWLYDomR�
H� DGRomR� GH� KiELWRV� GLiULRV� GH� FXLGDGRV� QD� KLJLHQH�� XVR� GH�
ÁXRUHWRV� H� DOLPHQWDomR� FRP� FXLGDGRV� QR� FRQVXPR� GH� Do~FDU��
HVWDUtDPRV�D�LQWHUYLU�SRVLWLYDPHQWH�QD�VD~GH�GD�JUDQGH�PDLRULD�
da população.

ESCOLA, CULTURA E CIDADANIA

3URPRYHU�PHOKRUHV� tQGLFHV� GH� VD~GH� RUDO� LPSOLFD� QD� IRUPDomR�
HVFRODU� GHVGH� D� LQIkQFLD�� $V� FULDQoDV�� DOpP� GD� LQIRUPDomR�

QHFHVViULD� SDUD� D� DGRomR� GH� KiELWRV� SDUD� D� SURPRomR� GD� SUySULD� VD~GH�� GHYHULDP�
WHU� QD� HVFROD� D� SRVVLELOLGDGH� GH� HVFRYDU� RV� GHQWHV� FRP�GHQWtIULFR� ÁXRUHWDGR��PpWRGR�
UHFRQKHFLGR� SHOD� HÀFLrQFLD� SUHYHQWLYD� DR� DOLDU� D� UHPRomR� GR� ELRÀOPH� GHQWDO� FRP� D�
DGPLQLVWUDomR�DGHTXDGD�GH�ÁXRUHWR��
1DWXUDOPHQWH�TXH�LVVR�LPSOLFD�QXPD�ORJtVWLFD�H�RUJDQL]DomR�GH�LQIUDHVWUXWXUDV��PDV�RV�
EHQHItFLRV�GDt�DGYLQGRV�SDUD�D�YLGD�GHVWHV�LQGLYtGXRV�FRPSHQVDP�ODUJDPHQWH�RV�FXVWRV�
HQYROYLGRV�
$�PHGLFLQD�GHQWiULD�GR�VpFXOR�;;,�SUHWHQGH�PXLWR�PDLV�GR�TXH�UHDELOLWDU�SHUGDV�GHQWiULDV��
2�FRQKHFLPHQWR�DWXDO�SHUPLWH�XP�PHOKRU�FRQWUROR�GDV�GRHQoDV�JHQJLYDLV��FiULH�H�FDQFUR�
RUDO��$�HGXFDomR�SDUD�D�VD~GH��EDVHDGD�QD�LQIRUPDomR�H�QD�SUHYHQomR��p�D�RSomR�SDUD�
TXH�PDLV�SHVVRDV�YLYDP�FRP�VD~GH�RUDO�H�PHOKRU�TXDOLGDGH�GH�YLGD��

Cassiano Scapini
Médico dentista
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INTRODUÇÃO

'HVGH� RV� SULPyUGLRV� GD� RUWRGRQWLD� À[D� PRGHUQD�� FRP� R� VXUJLPHQWR� GRV� DSDUHOKRV� À[RV�
Edgewise�DSUHVHQWDGRV�SRU�$QJOH��SDVVDQGR�SHODV�DOWHUDo}HV�IHLWDV�SRU�%HJJ�H�7ZHHG��DWp�j�
LQGLYLGXDOL]DomR�GRV�brackets SDUD�FDGD�GHQWH��LQWURGX]LGD�SRU�$QGUHZV�QRV�DQRV����GR�VpFXOR�
;;���YiULRV�GHVHQKRV�H�PRGHORV�GH�brackets�WrP�VLGR�GHVHQYROYLGRV�

2� DSDUHFLPHQWR� GH� QRYRV� brackets� FRP� GLIHUHQWHV� GHVHQKRV�� SUHVFULo}HV� H�PDWHULDLV� HVWi�
IUHTXHQWHPHQWH� OLJDGR�D�GLYHUVRV�REMHWLYRV��GHVWDFDQGR�VH��RV�ELRPHFkQLFRV��SDUD�PHOKRUDU�
D�HÀFLrQFLD�GRV�WUDWDPHQWRV�RUWRG{QWLFRV��RV�HVWpWLFRV��FRPR�RV�VLVWHPDV�GH�DSDUHOKRV�À[RV�
OLQJXDLV��H�RV�FRPHUFLDLV�

2V�VLVWHPDV�SUp�DMXVWDGRV�FRP�GLVSRVLWLYRV�DXWROLJiYHLV�QmR�VmR�XPD�QRYLGDGH�HP�2UWRGRQWLD��
XPD�YH]�TXH�IRUDP�SHOD�SULPHLUD�YH]�GHVFULWRV�SRU�6WRO]HQEHUJ�HP����������&RQWXGR��WrP�YLQGR�
a ganhar enorme popularidade fruto de fortes campanhas de marketing feitas por alguns 

fabricantes���.  

Os brackets�DXWROLJiYHLV�SRGHP�VHU�GLYLGLGRV�HP�GXDV�FDWHJRULDV�SULQFLSDLV��DWLYRV�RX�SDVVLYRV��
de acordo com o seu mecanismo de encerramento. Os brackets� DXWROLJiYHLV� DWLYRV� VmR�
HQFHUUDGRV�SUHVVLRQDQGR�DWLYDPHQWH�R�DUFR�FRQWUD�D�slot��SDUD�FRQWUROR�GD�URWDomR�H�WRUTXH��
3HOR� FRQWUiULR�� RV�brackets� DXWROLJiYHLV� SDVVLYRV� VmR� HQFHUUDGRV� VHP� LQYDVmR� GD� slot�� QmR�
H[HUFHQGR�SRUWDQWR�QHQKXPD�IRUoD�DWLYD�VREUH�R�DUFR���. 

$�SULQFLSDO�YDQWDJHP�LPSXWDGD�DRV�brackets�DXWROLJiYHLV�FRQVLVWH�QD�GLPLQXLomR�GDV�IRUoDV�GH�
fricção entre o arco e o bracket��UHVXOWDQGR�QXP�DOLQKDPHQWR�H�HQFHUUDPHQWR�GH�HVSDoRV�PDLV�
UDSLGDPHQWH��2XWURV�EHQHItFLRV�UHIHULGRV�SHORV�IDEULFDQWHV�LQFOXHP�PHQRU�WHPSR�GH�FDGHLUD��
PDLRU� FRQIRUWR��PHOKRU�KLJLHQH�RUDO��H[SDQVmR�GDV�DUFDGDV�GHQWiULDV��Q~PHUR�GH�FRQVXOWDV�
PDLV�UHGX]LGR�H�PHQRU�GXUDomR�GH�WUDWDPHQWR���. 

1R�HQWDQWR��DV�VXDV�UHSXWDGDV�YDQWDJHQV�UHTXHUHP�DYDOLDo}HV�FOtQLFDV�H�HVWDWtVWLFDV�DGLFLRQDLV�
SDUD�DWHVWDU�D�YHUDFLGDGH�H�MXVWLÀFDU�RV�FXVWRV�VXSOHPHQWDUHV�VXEMDFHQWHV�j�XWLOL]DomR�GHVWHV�
sistemas���. 

&RPR�WDO��FRP�HVWH�WUDEDOKR�SUHWHQGHX�VH�DIHULU��GH�DFRUGR�FRP�D�PHOKRU�HYLGrQFLD�GLVSRQtYHO��
VH�RV�UHVXOWDGRV�REWLGRV�FRP�EUDFNHWV�DXWROLJiYHLV�VmR��FRPR�UHLYLQGLFDGR�SHORV�IDEULFDQWHV��
VLJQLÀFDWLYDPHQWH�GLIHUHQWHV�DRV�HQFRQWUDGRV�FRP�EUDFNHWV�FRQYHQFLRQDLV��MXVWLÀFDQGR��DVVLP��
D�VXD�DSOLFDomR�FOtQLFD��SDUWLFXODUPHQWH�QR�TXH�GL]�UHVSHLWR�D������IRUoDV�GH�IULFomR������HÀFiFLD�
QR� DOLQKDPHQWR� H� HQFHUUDPHQWR� GH� HVSDoRV�� ���� FRQWUROR� GD� DQFRUDJHP�� ���� FRORQL]DomR�
EDFWHULDQD������FRQIRUWR�GR�SDFLHQWH������WHPSR�GH�WUDWDPHQWR�H�Q~PHUR�WRWDO�GH�FRQVXOWDV������
UHDEVRUomR�UDGLFXODU������HVWDELOLGDGH�GR�WUDWDPHQWR�
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MATERIAIS E MÉTODOS

)RL�UHDOL]DGD�XPD�SHVTXLVD�HP�MXOKR�H�DJRVWR�GH������QD�EDVH�GH�GDGRV�HOHWUyQLFD�SULPiULD�
0('/,1(�3XEPHG�H�XWLOL]DGDV�FRPR�SDODYUDV�FKDYH�RV�VHJXLQWHV�WHUPRV�HP�LQJOrV�́ Orthodontic 

Bracketµ�>0H6+@�$1'�´self-ligating”.

2V�FULWpULRV�GH�LQFOXVmR�FRPSUHHQGLDP�HQVDLRV�FOtQLFRV��HVWXGRV�FRKRUW��HVWXGRV�ODERUDWRULDLV��
UHYLV}HV� VLVWHPiWLFDV� H� PHWD�DQiOLVHV�� HP� OtQJXD� LQJOHVD�� VHP� UHVWULo}HV� WHPSRUDLV�� TXH�
DYDOLDVVHP�brackets�FRQYHQFLRQDLV�H�DXWROLJiYHLV�

)RUDP�H[FOXtGRV�UHODWRV�GH�FDVRV�FOtQLFRV�RX�VpULHV�GH�FDVRV��HVWXGRV�TXH�QmR�HVSHFLÀFDVVHP�
RV�SDUkPHWURV�GH�LQWHUHVVH�H�WRGDV�DV�SXEOLFDo}HV�TXH�QmR�FXPSULVVHP�RV�FULWpULRV�GH�LQFOXVmR�

)RL�DLQGD�HIHWXDGD�XPD�SHVTXLVD�PDQXDO�GDV�UHIHUrQFLDV�FLWDGDV�SHORV�DUWLJRV�LGHQWLÀFDGRV�

RESULTADOS

1D� SHVTXLVD� HOHWUyQLFD� IRUDP� LGHQWLÀFDGDV� ���� SXEOLFDo}HV�� $SyV� DQiOLVH� H� DSOLFDomR� GRV�
FULWpULRV�GH�LQFOXVmR�H�H[FOXVmR�����DUWLJRV�IRUDP�VHOHFLRQDGRV��GRV�TXDLV����HQVDLRV�FOtQLFRV��
��UHYLV}HV����HVWXGRV�FRKRUW����HVWXGRV�ODERUDWRULDLV�H���UHYLV}HV�

DISCUSSÃO

$SHVDU� GDV� YDQWDJHQV� LPSXWDGDV� SHORV� IDEULFDQWHV� DRV brackets� DXWROLJiYHLV�� D� OLWHUDWXUD�
SURYLGHQFLD� LQIRUPDomR� FRQWUDGLWyULD�� QRPHDGDPHQWH� HP� UHODomR� j� IULFomR� H� HÀFiFLD� GR�
WUDWDPHQWR�RUWRG{QWLFR���. 

Forças de fricção 

$�IULFomR�p�GHÀQLGD�FRPR�XPD�IRUoD�TXH�VH�RS}H�j�WHQGrQFLD�GH�PRYLPHQWR�GH�XP�FRUSR�HP�
FRQWDFWR�FRP�XPD�GHWHUPLQDGD�VXSHUItFLH��SRGHQGR�GLYLGLU�VH�HP�GRLV�WLSRV�GLVWLQWRV��IRUoDV�
GH�IULFomR�HVWiWLFDV�H�FLQpWLFDV��(P�RUWRGRQWLD��DV�IRUoDV�FLQpWLFDV�VmR�LUUHOHYDQWHV��XPD�YH]�
TXH�R�PRYLPHQWR�GR�GHQWH�DR�ORQJR�GR�ÀR�QmR�p�FRQWtQXR��RFRUUHQGR�VHTXrQFLD�GH�SHTXHQRV�
PRYLPHQWRV�LQWHUPLWHQWHV��

Quando uma força de tração é aplicada ao bracket��D�FRURD�GR�GHQWH�LQFOLQD�DWp�KDYHU�FRQWDFWR�
do arco com as paredes da slot��JHUDQGR�R�GHQRPLQDGR�IHQyPHQR�GH�binding�TXH�FRQGX]�DR�
DXPHQWR�GD�IULFomR��'H�DFRUGR�FRP�7KRUVWHQVRQ�H�.XV\������HVWH�HIHLWR�p�SDUWH�GD�UHVLVWrQFLD�DR�
GHVOL]DPHQWR��TXH�RFRUUH�TXDQGR�R�ÀR�p�DQJXODGR�QD�slot�VHP�DSUHVHQWDU�GHIRUPDomR�SOiVWLFD��
7DQWR� D� DQJXODomR� GRV� GHQWHV� FRPR� D� ULJLGH]� GR� DUDPH� SRGHP� LQÁXHQFLDU� R� IHQyPHQR� GH�
binding.  

Castro e colaboradores��� compararam no seu estudo in vitro� DV� IRUoDV� IULFFLRQDLV� HVWiWLFDV�
geradas em brackets� GH� DoR� LQR[LGiYHO� GH� GLIHUHQWHV�PRGHORV�� FRPELQDGRV� FRP� DUFRV� GH�
GLkPHWURV�GLVWLQWRV��)RUDP�WHVWDGRV���WLSRV�GH brackets:����DXWROLJiYHLV�SDVVLYRV�6PDUW&OLS��
��0�8QLWHN�� 0RQURYLD�� 86$��� �� brackets com desenho de slot� PRGLÀFDGR� 0LQL� 8QL� 7ZLQ��
��0�8QLWHN��0RQURYLD��86$������brackets�FRQYHQFLRQDLV�.LULXP���$E]LO��6mR�-RVp�GR�5LR�3UHWR��
%UDVLO���2V�DXWRUHV�FRQFOXtUDP�TXH�RV�brackets�DXWROLJiYHLV�DSUHVHQWDYDP�RV�PHQRUHV�YDORUHV�
GH�IRUoDV�HVWiWLFDV��&RQWXGR��YHULÀFDUDP�TXH�RV�brackets de slot�PRGLÀFDGR�SRVVXtDP�YDORUHV�
GH� IRUoDV� HVWiWLFDV�PHQRUHV� TXH� RV� FRQYHQFLRQDLV� HP� WRGDV� DV� VLWXDo}HV� WHVWDGDV�� VHQGR�
FRQVLGHUDGRV�XPD�DOWHUQDWLYD�YLiYHO�DRV�DXWROLJiYHLV�

Crincoli e colaboradores���� QXP�HVWXGR� GH� GHVHQKR� VHPHOKDQWH� DR� DQWHULRU�� FRPSDUDUDP�D�
IRUoD�GH�IULFomR�HP�WUrV�WLSRV�GH�brackets�²�FRQYHQFLRQDLV��DXWROLJiYHLV�'DPRQ����0;��6'6�
2UPFR�� 2UDQJH�� &$�� 86$��� 6PDUW� &OLS�� H� 7LPH���� �$PHULFDQ�2UWKRGRQWLFV�� 6KHER\JRQ��:,��
86$��H�GH�EDL[D�IULFomR�6\QHUJ\���5RFN\�0RXQWDLQ�2UWKRGRQWLFV��'HQYHU��&2��86$���FRQFOXLQGR�
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TXH�RV�~OWLPRV�DSUHVHQWDYDP�RV�PHOKRUHV� UHVXOWDGRV��2�PHVPR�HVWXGR�GHPRQVWURX�TXH�R�
SRVLFLRQDPHQWR�GRV�FDQLQRV��R�GLkPHWUR�GR�DUFR�H�D�FRPELQDomR�bracket�OLJDGXUD�VmR�RV�WUrV�
SULQFLSDLV� IDWRUHV� TXH� LQÁXHQFLDP� D� IRUoD� GH� IULFomR� SURGX]LGD�� 2V�brackets� FRQYHQFLRQDLV�
DSUHVHQWDUDP� IRUoDV� GH� IULFomR� ���� YH]HV� VXSHULRUHV�� FRPSDUDWLYDPHQWH� DRV� UHVWDQWHV�
brackets��-i�RV�brackets�GH�EDL[D�IULFomR�FRP�OLJDGXUDV�GH�VLOLFRQH�DSUHVHQWDUDP�RV�PHQRUHV�
UHVXOWDGRV�QRV�GLYHUVRV�JUDXV�GH�PDX�SRVLFLRQDPHQWR�GHQWiULR��

$OJXQV�GRV�HVWXGRV�DQDOLVDGRV��QRPHDGDPHQWH�R�GH�&ULQFROL�H�R�GH�FDVWUR��FRQFOXtUDP�TXH�
H[LVWHP� IRUoDV� IULFFLRQDLV� PDLV� UHGX]LGDV� FRP� RV� brackets� DXWROLJiYHLV� UHODWLYDPHQWH� DRV�
FRQYHQFLRQDLV�������6HJXQGR�YiULRV�DXWRUHV��D�EDL[D�IULFomR�GXUDQWH�D�PHFkQLFD�GH�GHVOL]DPHQWR�
SUHVVXS}H�XPD�UHGXomR�GD�IRUoD�QHFHVViULD�j�PRYLPHQWDomR�RUWRG{QWLFD�GH�XP�GHQWH��TXH�SRU�
VXD�YH]�UHGX]�D�IRUoD�UHFtSURFD�QR�GHQWH�RX�GLVSRVLWLYR�TXH�FRQIHUH�DQFRUDJHP��6XSRVWDPHQWH�
HVWH�IHQyPHQR�PHOKRUD�D�DQFRUDJHP�H�IDYRUHFH�R�PRYLPHQWR�ÀVLROyJLFR�GR�GHQWH��R�TXH�SRGH�
FRQGX]LU�D�XPD�PDLRU�HVWDELOLGDGH�GR�WUDWDPHQWR���. 

1R�HQWDQWR��RV�DUWLJRV�GH�&ULQFROL�H�&DVWUR��j�VHPHOKDQoD�GD�PDLRULD�GDV�SXEOLFDo}HV�TXH�FRPSDUD�
as forças de fricção entre brackets� DXWROLJiYHLV� H� FRQYHQFLRQDLV�� VmR�HVWXGRV� ODERUDWRULDLV��
SHOR�TXH�QmR�p�SRVVtYHO� LQIHULU�TXH�D�EDL[D� IULFomR� in vitro� VH� WUDGX]�QXP�HQFHUUDPHQWR�GH�
HVSDoRV� PDLV� UiSLGR� H� UHGXomR� GR� WHPSR� GH� WUDWDPHQWR� in vivo�� &RQFRUGDQWHPHQWH�� QR�
HVWXGR�GH�0DFKLE\D�H�FRODERUDGRUHV����YHULÀFRX�VH�TXH�R�WHPSR�UHTXHULGR�SDUD�D�ÀQDOL]DomR�
GR� WUDWDPHQWR�RUWRG{QWLFR�QmR�p� VLJQLÀFDWLYDPHQWH�GLIHUHQWH�HQWUH�RV�brackets� DXWROLJiYHLV�
SDVVLYRV�H�RV�FRQYHQFLRQDLV�TXH�WHVWDUDP��(VWHV�UHVXOWDGRV�HVWmR�GH�DFRUGR�FRP�RV�REWLGRV�
SRU�'L%LDVH�H�RXWURV�DXWRUHV��TXH�LQGLFDP�R�JUDX�GH�Pi�SRVLomR�GHQWiULD�FRPR�R�IDWRU�FRP�
PDLRU�LQÁXrQFLD�QD�YHORFLGDGH�GH�DOLQKDPHQWR��HP�GHWULPHQWR�GR�WLSR�GH�bracket����������.

(ÀFiFLD�QR�DOLQKDPHQWR�H�HQFHUUDPHQWR�GH�HVSDoRV�

&RP�R�LQWXLWR�GH�FRPSDUDU�RV�GLIHUHQWHV�VLVWHPDV�TXDQWR�DR�WHPSR�QHFHVViULR�SDUD�R�DOLQKDPHQWR�
LQLFLDO�GR�VHJPHQWR�GHQWiULR�DQWHULRU�H�TXDQWR�DR�WHPSR�QHFHVViULR�SDUD�R�HQFHUUDPHQWR�GRV�
HVSDoRV�SURYHQLHQWHV�GDV�H[WUDo}HV�GH�SUp�PRODUHV��6RQJUD�H�FRODERUDGRUHV����� compararam 

brackets� FRQYHQFLRQDLV�2PQL�� �'(1763/<�*$&� ,QWHUQDWLRQDO��� DXWROLJiYHLV�DWLYRV� ,Q�2YDWLRQ�
5���'(1763/<�*$&��,QWHUQDWLRQDO��,VODQGLD��1<��H�SDVVLYRV�'DPRQ��0;���1RV�JUXSRV�WHVWDGRV�
IRL�XWLOL]DGD�D�PHVPD�VHTXrQFLD�GH�DUFRV�H�PHFDQLVPRV�GH�HQFHUUDPHQWR�GH�HVSDoRV��

2V�DXWRUHV�FRQFOXtUDP�TXH�QmR�KRXYH�GLIHUHQoDV�HVWDWLVWLFDPHQWH�VLJQLÀFDWLYDV�QR�WHPSR�GH�
alinhamento inicial entre brackets� DXWROLJiYHLV� DWLYRV� H� SDVVLYRV�� YHULÀFDQGR�� FRQWXGR�� XP�
tempo menor nos brackets�FRQYHQFLRQDLV��

9HULÀFDUDP�� LJXDOPHQWH�� TXH� QmR� H[LVWHP� GLIHUHQoDV� HVWDWLVWLFDPHQWH� VLJQLÀFDWLYDV� HQWUH�
FDGD�XP�GRV�WUrV�WLSRV�GH�brackets�UHODWLYDPHQWH�DR�WHPSR�GH�HQFHUUDPHQWR�GH�HVSDoRV����. 
'DGRV�VHPHOKDQWHV�IRUDP�REWLGRV�SRU�RXWURV�DXWRUHV��TXH�XWLOL]DUDP�R�design split-mouth para 

comparar brackets�FRQYHQFLRQDLV�H�DXWROLJiYHLV�DWLYRV��$OSHU�2]��H�brackets�FRQYHQFLRQDLV�H�
DXWROLJiYHLV�SDVVLYRV��0LOHV���������. 

3HOR�FRQWUiULR��%XUURZ������REVHUYRX�TXH�R�PRYLPHQWR�GHQWiULR�PpGLR�HP����GLDV�IRL�PDLV�Uipido 

com os brackets� FRQYHQFLRQDLV�GR�TXH�FRP�R�brackets�'DPRQ��0;��RX�6PDUW�&OLS���FRP�
GLIHUHQoDV�HVWDWLVWLFDPHQWH�VLJQLÀFDWLYDV�

'H�XP�PRGR�JHUDO��FRQVLGHUD�VH�TXH�R�WLSR�GH�bracket tem menor impacto no encerramento de 

HVSDoRV�GR�TXH�DV�IRUoDV�GH�IULFomR�JHUDGDV��)DWRUHV�FRPR�D�ODUJXUD�GR�bracket��GLPHQV}HV�
GR�DUFR�� VDOLYD�H� IRUoDV�RFOXVDLV� LQÁXHQFLDP� IRUWHPHQWH�DV� IRUoDV� IULFFLRQDLV�GHVHQYROYLGDV�
durante a retração do canino����. 

%XUURZ�GHIHQGH�TXH�D�UHWUDomR�GH�FDQLQRV�SRU�GHVOL]DPHQWR�DR�ORQJR�GH�XP�DUFR�GH�VHFomR�
SHTXHQD�WHQGH�D�VHU�PDLV�UiSLGD�FRP�brackets�FRQYHQFLRQDLV�GR�TXH�FRP�brackets�DXWROLJiYHLV��� 
XPD�YH]�TXH�D�PHQRU�ODUJXUD�GRV�brackets�DXWROLJiYHLV�FRQGX]�DR�DSDUHFLPHQWR�GR�IHQyPHQR�
de binding��SURYRFDQGR�XPD�PDLRU�UHVLVWrQFLD�DR�GHVOL]DPHQWR����.
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1R�HVWXGR�GH�6RQJUD�H�FRODERUDGRUHV�����  foram ainda demonstradas diferenças estatisticamente 

VLJQLÀFDWLYDV�QR�WHPSR�GH�DOLQKDPHQWR�LQLFLDO�H�GH�HQFHUUDPHQWR�GH�HVSDoRV�HQWUH�D�PD[LOD�H�
PDQGtEXOD��YHULÀFRX�VH�XP�PHQRU�WHPSR�GH�DOLQKDPHQWR�QD�PD[LOD�UHODWLYDPHQWH�j�PDQGtEXOD�
H� R� WHPSR� GH� HQFHUUDPHQWR� GH� HVSDoRV� IRL�PHQRU� QD�PDQGtEXOD�� j� H[FHomR� GRV� brackets 

'DPRQ��0;���QRV�TXDLV�VH�YHULÀFRX�D�WHQGrQFLD�RSRVWD��

Necessidade de extrações 

7HP� VLGR� GHIHQGLGR� SRU� DOJXQV� DXWRUHV� TXH� D� XWLOL]DomR� GH�brackets� DXWROLJiYHLV� FRQGX]� j�
QHFHVVLGDGH�GH�XP�PHQRU�Q~PHUR�GH�H[WUDo}HV��XPD�YH]�TXH�R�WUDWDPHQWR�FRP�HVWH�GHVHQKR�
de brackets�SURYRFD�XPD�PHQRU�SURLQFOLQDomR�H�SURWUXVmR�LQFLVLYD��EHP�FRPR�XPD�H[SDQVmR�
SRVWHULRU�PDLV�VLJQLÀFDWLYD���.
&RQWXGR�� VHJXQGR� 3UHWW\PDQ� H� FRODERUDGRUHV����� D� PDLRULD� GRV� RUWRGRQWLVWDV� ������ UHODWD�
TXH�R�GHVHQKR�GR�bracket�QmR�DIHWD�D�GHFLVmR�GH�H[WUDomR��(VWHV�UHVXOWDGRV�HVWmR�GH�DFRUGR�
FRP� RV� REWLGRV� SHORV� HVWXGRV� GH� )OHPLQJ� H� 3DQGLV�� TXH� GHPRQVWUDUDP� DWUDYpV� GRV� VHXV�
HQVDLRV�FOtQLFRV�TXH�D�XWLOL]DomR�GH�brackets�DXWROLJiYHLV�versus�FRQYHQFLRQDLV�QmR�UHVXOWD�HP�
GLIHUHQoDV�QD�SURLQFOLQDomR�LQFLVLYD�H�H[SDQVmR�LQWHUFDQLQD�H��FRPR�WDO��QmR�GHYH�LQÁXHQFLDU�D�
GHFLVmR�GH�H[WUDomR�FRP�ÀQV�RUWRG{QWLFRV�������.

Controlo da ancoragem

2�FRQWUROR�GD�DQFRUDJHP�p�FUtWLFR�QR�WUDWDPHQWR�GH�SDFLHQWHV�HP�TXH�p�QHFHVViULR�GLVWDOL]DU�
RV�FDQLQRV�H�FRQWUDLU�R�VHWRU�DQWHULRU��3RGHP�VHU�XWLOL]DGRV�GLYHUVRV�VLVWHPDV�DX[LOLDUHV��FRPR�
RV�DSDUHOKRV�H[WUDRUDLV��SDUD�GLPLQXLU�D�SHUGD�GH�DQFRUDJHP�PRODU��QR�HQWDQWR�D�VXD�HÀFiFLD�
depende da compliance do paciente����. 

1XP� HVWXGR� SXEOLFDGR� QD� $QJOH� RUWKRGRQWLFV� HP� ������ $OPHLGD� H� FRODERUDGRUHV� QmR�
encontraram diferenças entre a perda de ancoragem molar nos dois tipos de brackets����. 

7DPEpP�0DFKLE\D�H�FRODERUDGRUHV��HP�������YHULÀFDUDP�XPD�PHVLDOL]DomR�VLJQLÀFDWLYD�GRV�
primeiros molares tanto no grupo de brackets�DXWROLJiYHLV�FRPR�QRV�FRQYHQFLRQDLV��HPERUD�
VHP�GLIHUHQoDV�VLJQLÀFDWLYDV�HQWUH�JUXSRV��6HJXQGR�RV�DXWRUHV��HVWHV�UHVXOWDGRV�SRGHP�WHU�
VLGR�DIHWDGRV�SRU�RXWURV�IDWRUHV��FRPR�D�H[LVWrQFLD�RX�QmR�GH�GREUDV�QRV�DUFRV�RX�XWLOL]DomR�
GH�HOiVWLFRV�LQWHUPD[LODUHV�GXUDQWH�R�WUDWDPHQWR���. 

$�SHUGD�GH�DQFRUDJHP�UHIHULGD�QRV�HVWXGRV�GH�0DFKLE\D� ���� IRL�VXSHULRU�QR�PD[LODU�VXSHULRU�
para os dois tipos de brackets��R�TXH�SRGHUi�VHU�H[SOLFDGR��HQWUH�RXWURV�IDWRUHV��SHOD�PDLRU�
GLVSRQLELOLGDGH� GH� RVVR� HVSRQMRVR� QD� PD[LOD� UHODWLYDPHQWH� j� PDQGtEXOD�� &RPR� WDO�� RV�
RUWRGRQWLVWDV�GHYHP�HVSHUDU�PDLRU�SHUGD�GH�DQFRUDJHP�QD�PD[LOD�GR�TXH�QD�PDQGLEXOD��SHOR�
TXH�p�QHFHVViULR�XP�PDLRU�UHIRUoR�QD�DQFRUDJHP�GXUDQWH�R�WUDWDPHQWR�RUWRG{QWLFR���.

Colonização bacteriana

$�DSDUDWRORJLD�À[D�HVWi�LQHYLWDYHOPHQWH�DVVRFLDGD�D�DOWHUDo}HV�QD�FDYLGDGH�RUDO��FRPR�D�XPD�
PDLRU�DGHUrQFLD�GH�PLFUR�RUJDQLVPRV�H�FRQVHTXHQWH�DXPHQWR�GR�ELRÀOPH��$V�FDUDFWHUtVWLFDV�
GH�VXSHUItFLH�GR�GHQWH��JHQJLYD�H�VHFUHo}HV�VDOLYDUHV�LQÁXHP�QD�TXDOLGDGH�H�TXDQWLGDGH�GH�
ELRÀOPH� IRUPDGR�� VHQGR� TXH� D� VXSHUItFLH� SRURVD� GR�PDWHULDO� GRV� EUDFNHWV� SURYLGHQFLD� XP�
QLFKR�HFROyJLFR�DOWDPHQWH�IDYRUiYHO�DR�GHVHQYROYLPHQWR�PLFURELDQR���������2�GHVHQKR��WDPDQKR��
material de composição do bracket��PpWRGR�H�PDWHULDO�GH�FRODJHP��GLkPHWUR�GR�DUFR�H�slot��QtYHO�
GH�KLJLHQH�RUDO�H�LGDGH�GR�SDFLHQWH�SRGHP�LJXDOPHQWH�LQÁXHQFLDU�D�DGHUrQFLD�EDFWHULDQD����. 

3HGMD� H� FRODERUDGRUHV����� DYDOLDUDP� R� LPSDFWR� GRV� PRGHORV� GH� brackets�� FRQYHQFLRQDLV� H�
DXWROLJiYHLV�� QRV� SDUkPHWURV� FOtQLFRV� SHULRGRQWDLV� H� QRV� DJHQWHV� SDWRJpQLFRV� SUHVHQWHV� QD�
SODFD�VXEJHQJLYDO��HP�SDFLHQWHV�QD�IDVH�LQLFLDO�GR�WUDWDPHQWR�RUWRG{QWLFR��9iULRV�SDUkPHWURV�
FOtQLFRV� �SURIXQGLGDGH� GDV� EROVDV� SHULRGRQWDLV�� tQGLFH� GH� SODFD� H� tQGLFH� GH� KHPRUUDJLD�
j� VRQGDJHP��� WDO� FRPR� D� PLFURÁRUD� VXEJHQJLYDO�� IRUDP� DYDOLDGRV� DQWHV� GD� FRORFDomR� GD�
DSDUDWRORJLD�H�DSyV�D�PHVPD��2V�DXWRUHV�YHULÀFDUDP�XPD�PDLRU�SUHYDOrQFLD��HVWDWLVWLFDPHQWH�
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VLJQLÀFDWLYD�� GH� Aggregatibacter actinomycetemcomitans em pacientes com brackets 

FRQYHQFLRQDLV�� FRPSDUDWLYDPHQWH� DRV� SDFLHQWHV� FRP� brackets� DXWROLJiYHLV�� FRQWXGR� VHP�
VH� YHULÀFDU� XP� DXPHQWR�DJUDYDPHQWR� FRQFRPLWDQWH� GRV� SDUkPHWURV� SHULRGRQWDLV� FOtQLFRV��
(VWH�HVWXGR�FRQFOXLX�TXH�R�GHVHQKR�GR�bracket�QmR� WHP� LQÁXrQFLD�QRV�SDUkPHWURV�FOtQLFRV�
SHULRGRQWDLV�QHP�D�QtYHO�GRV�DJHQWHV�SDWRJpQLFRV�SUHVHQWHV�QD�SODFD�VXEJHQJLYDO�

1DVFLPHQWR�H�FRODERUDGRUHV�HQFRQWUDUDP�R�PDLRU�Q~PHUR�H�WDPDQKR�GH�FROyQLDV�QR�JUXSR�GH�
brackets�DXWROLJiYHLV�DWLYRV� ,Q�2YDWLRQ�&���'(1763/<�*$&� ,QWHUQDWLRQDO��H�R�PHQRU�Q~PHUR�
no grupo dos brackets� FRQYHQFLRQDLV� &ODULW\�� ��0�8QLWHN��0RQURYLD�� &DOLI��� 1R� HQWDQWR�� RV�
DXWRUHV�H[SOLFDUDP�TXH�DV�GLIHUHQoDV�HQFRQWUDGDV�GHYHP�VH�HVVHQFLDOPHQWH�DR�PDWHULDO�GH�
composição do bracket��H�QmR�DR�VLVWHPD�HP�VL��2V�DXWRUHV�UHIHUHP�TXH�RV�brackets cerâmicos 

SRWHQFLDP�XPD�PDLRU� FRORQL]DomR�EDFWHULDQD�GR�TXH�RV�PHWiOLFRV��1R�HQWDQWR�� FRQFOXtUDP�
TXH� QmR� H[LVWHP� GLIHUHQoDV� HVWDWLVWLFDPHQWH� VLJQLÀFDWLYDV� �3������� QD� FRORQL]DomR� GH�
Streptococcus mutans� QRV� VLVWHPDV�DXWROLJiYHLV� HVWpWLFRV� UHODWLYDPHQWH�DRV� FRQYHQFLRQDLV�
estéticos����.

Conforto do paciente

2�FRQIRUWR�GR�SDFLHQWH�GXUDQWH�D�FRQVXOWD�WHP�VLGR�XPD�YDQWDJHP�DGYRJDGD�SHORV�IDEULFDQWHV�
de brackets�DXWROLJiYHLV��DSHVDU�GD�FRQWURYpUVLD�H[LVWHQWH�QD� OLWHUDWXUD�UHODWLYDPHQWH�D�HVWD�
TXHVWmR��

%HUWO� H� FRODERUDGRUHV����� FRQGX]LUDP� XP� HVWXGR� SURVSHWLYR� DOHDWRUL]DGR� FRP� design split-

mouth��HP�TXH�FRPSDUDUDP�D�PDQLSXODomR�GH�brackets�DXWROLJiYHLV�6PDUW&OLS��H�brackets 

FRQYHQFLRQDLV��$PHULFDQ�2UWKRGRQWLFV���6KHER\JDQ��:LV���QRPHDGDPHQWH�GXUDQWH�D�UHPRomR�
H� FRORFDomR� GH� DUFRV� GH� GLIHUHQWHV� PDWHULDLV� H� FRP� GLIHUHQWHV� GLkPHWURV�VHFo}HV�� (VWHV�
REVHUYDUDP� TXH� D� FRORFDomR� H� UHPRomR� GH� DUFRV� UHWDQJXODUHV� UtJLGRV� IRUDP� FODVVLÀFDGDV�
como sendo mais dolorosas para brackets� DXWROLJiYHLV� GR� TXH� FRQYHQFLRQDLV������ )OHPPLQJ�
e colaboradores �����HQFRQWUDUDP�UHVXOWDGRV�VHPHOKDQWHV�QR�HQVDLR�FOtQLFR�DOHDWRUL]DGR�TXH�
UHDOL]DUDP��RQGH�FRPSDUDUDP�HVWHV�GRLV�WLSRV�GH�brackets�UHODWLYDPHQWH�j�GRU�QD�FRORFDomR�H�
remoção dos arcos e durante a fase de alinhamento.

1R�TXH�UHVSHLWD�j�GRU�SURYRFDGD�QD�SULPHLUD�VHPDQD�GH�WUDWDPHQWR�RUWRG{QWLFR��HVWHV�DXWRUHV�
não encontraram diferenças entre os brackets�DXWROLJiYHLV�H�FRQYHQFLRQDLV������7DPEpP�þHODU�
e colaboradores���� QmR� HQFRQWUDUDP� GLIHUHQoDV� HVWDWLVWLFDPHQWH� VLJQLÀFDWLYDV� �3������� QD�
perceção de dor entre brackets�DXWROLJiYHLV�H�FRQYHQFLRQDLV�GXUDQWH�D�SULPHLUD�VHPDQD�GH�
WUDWDPHQWR�� &KHJDUDP� j� PHVPD� FRQFOXVmR� TXDQWR� DR� WHPSR� GH� WUDWDPHQWR� H� Q~PHUR� GH�
FRQVXOWDV��DSHVDU�GH�HVWH�VHU�XP�WHPD�FRQWURYHUVR�

Tempo de tratamento e número total de consultas

'RLV� HVWXGRV� GH� FRKRUW� UHWURVSHWLYRV� DYDOLDUDP� R� WHPSR� WRWDO� GH� WUDWDPHQWR� H� Q~PHUR� GH�
FRQVXOWDV�H�REVHUYDUDP�WHPSRV�GH�WUDWDPHQWR�PDLV�FXUWRV�FRP�brackets�DXWROLJiYHLV��(EHUWLQJ�
e colaboradores����� HQFRQWUDUDP� XPD� GLPLQXLomR� HVWDWLVWLFDPHQWH� VLJQLÀFDWLYD� �3������� QR�
WHPSR�GH�WUDWDPHQWR�GH���PHVHV�H���FRQVXOWDV��+DUUDGLQH�H�FRODERUDGRUHV�����REVHUYDUDP�XPD�
UHGXomR���PHVHV�QR�WHPSR�WRWDO�GH�WUDWDPHQWR�H���FRQVXOWDV��1R�HQWDQWR��HVWHV�DXWRUHV�QmR�
PHQFLRQDP�DV�WpFQLFDV�XVDGDV�QHP�DV�YDULiYHLV���FRQWURODGDV��$OpP�GLVVR��HVWXGRV�SURVSHWLYRV�
H� UDQGRPL]DGRV� VmR� SUHIHUtYHLV� D� HVWXGRV� UHWURVSHWLYRV� XPD� YH]� TXH� HVWHV� SRGHP� VHU�
SRWHQFLDOPHQWH�LQÁXHQFLDGRV�SRU�YLpV�GR�REVHUYDGRU��R�TXH�SRGH�DIHWDU�RV�UHVXOWDGRV��(QWUH�
RV�SRWHQFLDLV�YLpVHV�GHVWDFDP�VH��R�HQWXVLDVPR�FRP�XP�QRYR�SURGXWR��GLIHUHQWHV�VHTXrQFLDV�
GH�DUFRV�H�PHFkQLFD�GH�WUDWDPHQWR��GLIHUHQWHV�LQWHUYDORV�HQWUH�FRQVXOWDV��H[SHULrQFLD�WpFQLFD��
(VWDV� YDULiYHLV� ��SRGHP� WHU� GHVHPSHQKDGR� XP� SDSHO� LPSRUWDQWH� QD� UHGXomR� GR� WHPSR� GH�
tratamento. 

3HOR�FRQWUiULR��)OHPLQJ�HP������H�'L%LDVH�HP�������YHULÀFDUDP�TXH�RV�WUDWDPHQWRV�VmR�������
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meses mais curtos com brackets�FRQYHQFLRQDLV�������. Chen e colaboradores��� não detetaram 

GLIHUHQoDV�VLJQLÀFDWLYDV�HQWUH�RV�WHPSRV�GH�WUDWDPHQWR�

,PSRUWD�VDOLHQWDU�TXH�R�WHPSR�GH�WUDWDPHQWR�H�D�GRU�SHUFHFLRQDGD�SHOR�SDFLHQWH�QmR�GHSHQGHP�
apenas do tipo de bracket ou da SUHVFULomR�XWLOL]DGD��PDV�WDPEpP�GH�IDWRUHV�FRPR��JUDX�H�
WLSR�GH�Pi�RFOXVmR��H[LVWrQFLD�GH�WUDWDPHQWRV�RUWRG{QWLFRV�SUpYLRV�H�RX�WHUDSLD�FRQFRPLWDQWH�
SRU�GLVIXQomR�WHPSRURPDQGLEXODU��UHIRUoR�GD�DQFRUDJHP�HVTXHOpWLFD��QHFHVVLGDGH�GH�FLUXUJLD�
RUWRJQiWLFD�� compliance� H� DVVLGXLGDGH� GR� SDFLHQWH�� YHORFLGDGH� GR� PRYLPHQWR� GHQWiULR� GH�
DFRUGR� FRP�D� WD[D�GH� UHPRGHODomR�yVVHD�� H[SHULrQFLD� H� WpFQLFD� GR� RUWRGRQWLVWD� �LQFOXLQGR�
FDSDFLGDGH�GH�PRWLYDomR�GRV�SDFLHQWHV���IDOKD�QD�DGHVmR�GRV�brackets�H�WHPSR�GH�FRUUHomR��
IUHTXrQFLD�GH�HPHUJrQFLDV�FRPR�D�IUDWXUD�GR�DUFR�RX�GRV�brackets��SUHVHQoD�GH�GHWHUPLQDGDV�
GRHQoDV�ORFDLV�RX�VLVWpPLFDV��XWLOL]DomR�GH�PHGLFDomR��QRPHDGDPHQWH�GH�DQWL�LQÁDPDWyULRV�
QmR�HVWHURLGHV��HQWUH�RXWURV���. 

Reabsorção radicular

8PD� WHQWDWLYD�GH�FRUUHomR�PDLV� UiSLGD�GD�Pi�RFOXVmR�SRGH�FRQGX]LU�D�HIHLWRV�VHFXQGiULRV�
LQGHVHMiYHLV�� QRPHDGDPHQWH� D� UHDEVRUomR� UDGLFXODU�� &RP�R� LQWXLWR� GH� FRPSDUDU� R� JUDX� GH�
UHDEVRUomR�UDGLFXODU�H[WHUQD�SURYRFDGR�SHOR�WUDWDPHQWR�GH�VLVWHPDV�À[RV�SUp�DMXVWDGRV�FRP�
brackets�DXWROLJiYHLV�H�brackets FRQYHQFLRQDLV��/HLWH�H�FRODERUDGRUHV����UHDOL]DUDP�XP�HVWXGR�
FRP�GHQWHV�LQFLVLYRV�GH����SDFLHQWHV�VXEPHWLGRV�D�XPD�IDVH�LQLFLDO�GR�WUDWDPHQWR�RUWRG{QWLFR��
GLYLGLGRV�DOHDWRULDPHQWH�HP�GRLV�JUXSRV��XP�FRP�brackets�DXWROLJiYHLV�FRP�slot������[������
(DV\&OLS�� �$GLWHN��� &UDYLQKRV�� 63�� %UD]LO�� H� RXWUR� FRP� brackets� FRQYHQFLRQDLV� FRP� slot 

�����[������ ��0� 8QLWHN���0RQURYLD�� &DOLI��� $V� DOWHUDo}HV� UDGLFXODUHV� IRUDP�PHGLGDV� FRP�
UHFXUVR�j�7RPRJUDÀD�&RPSXWRUL]DGD�SRU�)HL[H�&yQLFR����H���PHVHV�DSyV�R�LQtFLR�GR�WUDWDPHQWR�
RUWRG{QWLFR�� (VWHV� DXWRUHV� FRQFOXtUDP� TXH�� FRP� EDVH� QD� VLPLODULGDGH� GD� TXDQWLGDGH� GH�
HQFXUWDPHQWR�GDV�UDt]HV�QRV�JUXSRV�HVWXGDGRV�GXUDQWH�RV�SULPHLURV���PHVHV�GH�WUDWDPHQWR�
RUWRG{QWLFR��R�WLSR�GH�brackets��DXWROLJiYHO���SDVVLYR�versus�FRQYHQFLRQDO��QmR�SDUHFH�LQÁXHQFLDU�
R�JUDX�GH� UHDEVRUomR�UDGLFXODU�H[WHUQD�����(VWHV� UHVXOWDGRV�YmR�DR�HQFRQWUR�GRV�REWLGRV�SRU�
Pandis e colaboradores ������1R�HQWDQWR��VmR�QHFHVViULRV�HQVDLRV�FOtQLFRV�TXH�FRQÀUPHP�HVWHV�
UHVXOWDGRV�� EHP� FRPR� HVWXGRV� TXH� DYDOLHP� R� JUDX� GH� UHDEVRUomR� UDGLFXODU� H[WHUQD� FRP� D�
XWLOL]DomR�GH�brackets�DXWROLJiYHLV�GR�WLSR�DWLYR�

Estabilidade do tratamento

3UHWW\PDQ� H� FRODERUDGRUHV���� QmR� HQFRQWUDUDP� GLIHUHQoDV� HVWDWLVWLFDPHQWH� VLJQLÀFDWLYDV�
�3������� HQWUH� RV� GRLV� WLSRV� GH�brackets�� QR� TXH� GL]� UHVSHLWR� j� HVWDELOLGDGH� D� ORQJR� SUD]R�
H� UHFLGLYD�� 1R� HQWDQWR�� UHIHUHP� TXH� QD� IDVH� GH� ÀQDOL]DomR� GR� WUDWDPHQWR� RUWRG{QWLFR� RV�
brackets� DXWROLJiYHLV� VmR� PDQLIHVWDPHQWH� LQIHULRUHV� QR� FRQWUROR� GR� PRYLPHQWR� GHQWiULR��
FRPSDUDWLYDPHQWH�DRV�brackets�FRQYHQFLRQDLV��XPD�YH]�TXH�SURSRUFLRQDP�XPD�PDLRU�´VORSµ�
�RX�VHMD�IROJD�HQWUH�D�slot�H�R�DUFR���$�PDLRULD�GRV�RUWRGRQWLVWDV�LQFOXtGRV�QHVWH�HVWXGR�������
referiu preferir os brackets�FRQYHQFLRQDLV�DRV�DXWROLJiYHLV�QHVWD�IDVH�GR�WUDWDPHQWR�

Considerações gerais

2V� UHVXOWDGRV� REWLGRV� VXJHUHP� TXH� QmR� H[LVWHP� YDQWDJHQV� QD� XWLOL]DomR� GRV� brackets 

DXWROLJiYHLV�FRPSDUDWLYDPHQWH�DRV�FRQYHQFLRQDLV��)OHPLQJ�H�FRODERUDGRUHV�����GHIHQGHP�TXH�
´QmR�Ki�SURYDV�VXÀFLHQWHV�SDUD�DSRLDU�R�XVR�GH�DSDUHOKRV�RUWRG{QWLFRV�À[RV�DXWROLJiYHLV���HP�
GHWHULPHQWR�GRV�VLVWHPDV�FRQYHQFLRQDLV�RX�YLFH�YHUVDµ��$OpP�GLVVR��HVVHV�DXWRUHV� WDPEpP�
DÀUPDP�TXH� ´QmR�Ki�SURYDV� VXÀFLHQWHV�TXH�R� WUDWDPHQWR�RUWRG{QWLFR� VHMD�PDLV� RX�PHQRV�
HÀFLHQWH�FRP�brackets�DXWROLJiYHLV��µ�H�TXH�HVWHV�brackets não oferecem benefício referente à 

H[SHULrQFLD�VXEMHWLYD�GD�GRU��(VWHV�UHVXOWDGRV�HVWmR�GH�DFRUGR�FRP�D�PHWD�DQiOLVH�UHDOL]DGD�SRU�
þHODU�H�FRODERUDGRUHV�TXH�UHYHORX�HIHLWRV�JOREDLV�IUDFRV�H�HVWDWLVWLFDPHQWH�QmR�VLJQLÀFDWLYRV�
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�3������� TXH� QmR� FRQVHJXHP� FRPSURYDU� DV� SULQFLSDLV� YDQWDJHQV� DGYRJDGDV� GRV� brackets 

DXWROLJiYHLV�VREUH�RV�FRQYHQFLRQDLV�QR�TXH�GL]�UHVSHLWR�j�GRU�GXUDQWH�R�WUDWDPHQWR��Q~PHUR�GH�
consultas e tempo total de tratamento���.

,PSRUWD� VDOLHQWDU� TXH�SRGHP�H[LVWLU� DOJXPDV� OLPLWDo}HV�QRV� UHVXOWDGRV�REWLGRV�� QD�PHGLGD�
HP�TXH�RV�GHVHQKRV�GRV�YiULRV�HVWXGRV�HUDP�GLIHUHQWHV��VHQGR�TXH�DV�FRPSDUDo}HV�HQWUH�
estudos in vivo e in vitro��EHP�FRPR�D�SURGXomR�GH�H[WUDSRODo}HV�FOtQLFDV�D�SDUWLU�GH�HVWXGRV�
ODERUDWRULDLV�GHYHP�VHU�HYLWDGDV��

3RU�RXWUR� ODGR�� HQVDLRV� FOtQLFRV�TXH�QmR� VHMDP�GR� WLSR�split-mouth� SRGHP�FRQGX]LU� D� HUURV�
VLVWHPiWLFRV� QD� DYDOLDomR� GRV� UHVXOWDGRV�� 0DLV� HVSHFLÀFDPHQWH� QD� FRPSDUDomR� HQWUH�
modelos de brackets��VH�FDGD�SDFLHQWH�IRU�DYDOLDGR�DSHQDV�FRP�XP�WLSR�GH�bracket��DV�VXDV�
FDUDFWHUtVWLFDV�LQGLYLGXDLV�SRGHP�UHIRUoDU�RX�HQIUDTXHFHU�GLIHUHQoDV�LQWHUSHVVRDLV�H�DIHWDU�DV�
FRPSDUDo}HV���. 

$VVLP�� HVWXGRV� SURVSHWLYRV� FRP� design split-mouth� VmR� RV� PDLV� LQGLFDGRV� SDUD� DYDOLDU� DV�
diferenças entre brackets� DXWROLJiYHLV� H� FRQYHQFLRQDLV�� SRLV� RV� GRLV� WLSRV� GH�brackets são 

GLVWULEXtGRV�DOHDWRULDPHQWH�SHORV�TXDGUDQWHV�GHQWiULRV�GH�WRGRV�RV�SDFLHQWHV��

6HUmR� QHFHVViULRV� PDLV� HVWXGRV� TXH� IDoDP� XPD� DYDOLDomR� TXDOLWDWLYD� H� TXDQWLWDWLYD�
GRV� GLYHUVRV� PRGHORV� H� PDUFDV� FRPHUFLDLV� GH� brackets�� HP� SDUWLFXODU�� HQVDLRV� FOtQLFRV�
TXH� FRPSDUHP� brackets� DXWROLJiYHLV� H� FRQYHQFLRQDLV�� FRQWHPSODQGR� RXWURV� SDUkPHWURV�
LPSRUWDQWHV�� QRPHDGDPHQWH� D� PHGLomR� GDV� GLVWkQFLDV� LQWHUEUDFNHWV�� Mi� TXH� brackets de 

GLPHQV}HV�UHGX]LGDV�DXPHQWDP�DV�GLVWkQFLDV�LQWHUEUDFNHWV��FRQGX]LQGR�D�XPD�DOWHUDomR�QD�
JHRPHWULD�GD�UHODomR�LQWHUEUDFNHWV��TXH�p�LQGHSHQGHQWH�GR�VLVWHPD�XWLOL]DGR���. 

CONCLUSÃO

'H� DFRUGR� FRP� R� WRSR� GD� HYLGrQFLD� FLHQWtÀFD� PDLV� UHFHQWH� DV� DOHJDGDV� YDQWDJHQV� GRV�
brackets�DXWROLJiYHLV���VmR�IXQGDPHQWDGDV�HP�HVWUDWpJLDV�GH�marketing��XPD�YH]�TXH��WDO�FRPR�
GHPRQVWUDGR��WDO�HYLGrQFLD�QmR�DSRLR�D�H[LVWrQFLD�GH�TXDLVTXHU�EHQHItFLRV�FOtQLFRV�VLJQLÀFDWLYRV�
TXDQGR�FRPSDUDGRV�FRP�brackets�FRQYHQFLRQDLV�
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Cada Gota é LuCro Futurabond M+ 

7OC�UQNWÃ¿Q�ƃGZÉXGN�G�FG�EQPƂCPÃC��RCTC�ECFC�CFGU¿Q�

r Pode ser aplicado com ou sem condicionamento de ácido fosfórico

r Adequado em excelência para restaurações diretas e indiretas

r Adesão segura a vários materiais, como metais, zircónia ou óxido de alumina,  
 inclusive cerâmica, sem aplicação adicional de primer

r Aplicado numa só camada – tempo total de trabalho de apenas 35 segundos

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemanha · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com

Sou Multita lentoso!

O meu conteudo  

é suficiente  

para mais de

250 aplicaçoes!

Condicionamento Total, 

Seletivo ou Sem  

Condicionamento:  

Eu nao me importo!

Eu posso fazer 

muito mais do 

que os adesivos 

convenciona is! 

NoVo

Mais informaçõés: 
TLM 937 083 146 · info@voco.com
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Agenda
omd

EVENTOS CIENTÍFICOS

Formação Contínua omD

)RUPDomR�&RQWtQXD�20'�
(YHQWRV�DFUHGLWDGRV�SHOD�20'

(YHQWRV�RUJDQL]DGRV�SRU�RXWUDV�HQWLGDGHV

EM PORTUGAL 

��Curso de Suporte Básico de Vida

��2XWXEUR�GH��������,QVWDODo}HV�GD�&UX]�
9HUPHOKD�HP�6WD��0DULD���5$�$oRUHV

��Curso de Fim de Dia

12º Curso – Protocolo de confeção de 

SURYLVyULRV�HP�SUyWHVH�À[D
��2XWXEUR�GH��������+RWHO�/XVLWkQLD���*XDUGD

��Curso de Suporte Básico de Vida

���2XWXEUR�GH��������,QVWDODo}HV�GD�&UX]�
9HUPHOKD�QR�)XQFKDO���5$�0DGHLUD

��&XUVR�GH�,QWURGXomR�j�$WLYLGDGH�3URÀVVLRQDO
���2XWXEUR�GH������²�&6�9LQWDJH�/LVERD�+RWHO�
²�/LVERD

��Curso CDD

eWLFD�H�'HRQWRORJLD���'LVFXVVmR�GH�&DVRV�
Clínicos

���GH�2XWXEUR�GH������²�+RWHO�0RQWHEHOR
– Viseu

��Curso de Fim de Dia

13º Curso – A utilização do laser Er: YAG e 

díodo em cirurgia oral

���2XWXEUR�GH��������+RWHO�,ELV���%UDJDQoD

��XXIII Congresso da OMD

��D���GH�1RYHPEUR�GH������²�(XURSDUTXH�²�
6DQWD�0DULD�GD�)HLUD�
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MAIS DE MIL MÉDICOS DENTISTAS 
JÁ EXERCEM NO ESTRANGEIRO
NÚMEROS DA ORDEM 2014
REVELAM IMPACTO
CRESCENTE DA CRISE

O verdadeiro impacto da 
crise económica e financeira 

que assolou a economia 
mundial em 2008, com 

consequências muito 
negativas para Portugal, só 
agora se começa a medir. 
A edição de Os Números 
da Ordem 2014, relativos 
ao ano passado, permitem 
constatar a dura realidade 

que a medicina dentária 
enfrenta. A divulgação desta 
publicação foi amplamente 
noticiada na comunicação 

social com um dado a 
merecer maior destaque: o 

aumento da emigração. 
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Desde 2003 que a taxa de cresci-
mento anual de associados ativos 
da OMD está a abrandar. Ainda as-
sim, o crescimento homólogo no 
ano passado face a 2012 foi de 
������RX�VHMD������QRYRV�PpGLFRV�
dentistas entraram no mercado 
de trabalho no ano passado. 
É certo que longe dos picos de 
TXDVH� ���� YHULÀFDGRV� HP� �����
RX� GRV� ���� YHULÀFDGRV� QD� YLUD-
gem do século, mas nas previsões 
da OMD reveladas pela agência 
Lusa “nos últimos 10 anos, o nú-
mero de associados da OMD tem 
crescido à taxa anual de 6,7% e 
as projeções indicam que este nú-
mero continuará a aumentar até 
2018, estimando-se que, daqui 
a quatro anos, existam 10.903 
médicos dentistas a exercer em 
Portugal.”
Para esta situação, referem a TVI 
24 e o site de saúde RCM Phar-
ma, contribui também “o excesso 
de médicos dentistas e de cursos 
de medicina dentária”. Atualmen-
te, nas sete faculdades portugue-
sas de medicina dentária, existem 
3.000 alunos inscritos. 

� A razão população/
médicos dentistas 
em Portugal 
situa-se atualmente em 
cerca de um médico 
dentista por cada 1.296 
habitantes, sendo que o 
rácio aconselhado pela 
Organização Mundial de 
Saúde para a região da 
Europa Ocidental é de 
um dentista por 1.800 a 
2.000 habitantes. 

Como ressalvam muitos jornais, 
HVWH�FUHVFLPHQWR�GH�SURÀVVLRQDLV�
na atual conjuntura “é uma ten-
dência que se tem agravado todos 
os anos e que tem a crise econó-
mica como pano de fundo de um 
caldeirão”.
Um cenário que leva, entre muitos 

outros, o portal Sapo, a TVI 24 on-
line e o site de saúde JustNews a 
destacarem que a “emigração de 
dentistas portugueses cresceu 
45% desde 2008”.

� Mais de mil médicos 
dentistas portugueses 
estão hoje a exercer no 
estrangeiro, um número 
inimaginável há poucos 
anos e que mostra um 
impacto crescente da crise 
económica em Portugal na 
medicina dentária e nos 
VHXV�SURÀVVLRQDLV��

O Diário de Notícias da Madeira 
salienta as palavras do bastoná-
rio da OMD: “Portugal forma den-
tistas para tratar dentes lá fora”. 
Sublinhando o Correio da Manhã 
que “o destino dos jovens portu-
gueses é o desemprego ou a emi-
gração”.
2V� GDGRV� UHYHODP� TXH� ���� GRV�
médicos dentistas tem a atividade 
suspensa, o número mais alto de 
VHPSUH�� VHQGR� TXH�PDLV� GH� ����
MXVWLÀFRX�D� VXVSHQVmR� FRP�R� IDWR�
de ir trabalhar para o estrangeiro, 
XPD�VXELGD�GH�����IDFH�D�������
Contudo, como não existe a obriga-
toriedade de comunicar a suspen-
são à OMD, pode haver mais pro-
ÀVVLRQDLV�D�H[HUFHU�QR�HVWUDQJHLUR��
“Dos mais de mil médicos dentis-
tas que já emigraram, a maioria 
(65%) trabalha em Inglaterra, sur-
gindo França como o segundo des-
tino”, refere o jornal O Mundo Por-
tuguês, que leva notícias do País às 
comunidades de emigrantes nacio-
nais espalhadas por todo o mundo. 
Suécia, Holanda e Espanha são os 
países que se seguem nos destinos 
de emigração dos médicos dentis-
tas portugueses.
Uma nota de preocupação no jor-
nal i, porque “mais de metade dos 
médicos dentistas emigrados tem 
entre 26 e 40 anos”, ou seja, são 
os mais novos que estão a deixar 

2�DXPHQWR�GD�HPLJUDomR�H�DV�GLÀFXOGDGHV�
persistentes de uma parte da população no 
acesso a cuidados de saúde oral mostram a 
realidade paradoxal da medicina dentária e 

GRV�VHXV�SURÀVVLRQDLV��FRPR�HVWi�VXEOLQKDGR�
na nota introdução de Os Números da Ordem 

2014, disponível no site da OMD. A OMD “conta 
atualmente com 8.147 associados ativos, de 

38 nacionalidades distintas, distribuídos pela 
totalidade do país. Apesar disso, fatores de 
índole económica, falta de informação e de 

mecanismos facilitadores do acesso à medicina 
dentária impedem uma parte substancial da nossa 

população, particularmente os seus grupos mais 
YXOQHUiYHLV�GD�SRSXODomR��GH�EHQHÀFLDU�GH�XP�

direito humano fundamental: o Direito à Saúde”.
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Portugal e acrescenta o jornal Diá-
rio da Cidade que “a atual conjun-
tura socioeconómica está a ter um 
impacto na medicina dentária nun-
FD�DQWHV�VHQWLGR�SHOD�SURÀVVmR�HP�
Portugal”. A emigração afeta igual-
PHQWH�KRPHQV���������H�PXOKHUHV�
��������

� Nos últimos anos, 
D�SURÀVVmR�WHP�VRIULGR�
algumas alterações e Os 
Números da Ordem de 
�����FRQÀUPDP�XPD�
tendência de crescimento 
da medicina dentária no 
feminino, havendo um 
número crescente de 
mulheres, que são já 57% 
GRV�SURÀVVLRQDLV��(ODV�VmR�
mais jovens do que eles, já 
que os médicos dentistas 
com mais de 50 anos 
são sobretudo homens. 
1R�HQWDQWR��D�SURÀVVmR�
continua a manter-se jovem 
já que a grande maioria dos 
SURÀVVLRQDLV�WHP�HQWUH����
e 40 anos, sendo a média 
de idades dos médicos 
dentistas de 37,88 anos. 

Os dados mais recentes também 
mostram que a medicina dentária 
em Portugal continua a ser feita 
com o sotaque do português do 
Brasil. Dos 703 médicos dentistas 
estrangeiros a exercer no nosso 
País, 454 são brasileiros, seguem-
-se 108 espanhóis e 54 italianos. 
No total, há médicos dentistas de 
37 nacionalidades a trabalhar nos 
consultórios portugueses de medi-
cina dentária. 
Outra realidade é a concentração 
de médicos dentistas no litoral, 
com destaque para os distritos de 
Lisboa e Porto que onde estão qua-
VH�PHWDGH�GR�WRWDO�GH�SURÀVVLRQDLV�
que exercem medicina dentária em 
Portugal. Na distribuição distrital 
dos consultórios, apresentada nos 
Números da OMD 2014, existem 

����� SURÀVVLRQDLV� D� H[HUFHU� QRV�
consultórios do distrito de Lisboa e 
1899 no distrito do Porto. No total, 
estes dois distritos contabilizam 
����� SURÀVVLRQDLV�� SDUD� XP� WRWDO�
de 8147 médicos dentistas a exer-
cer em Portugal.

O bastonário da Ordem dos Mé-
dicos Dentistas reconheceu à TV 
Record e no Diário de Viseu que a 
SURÀVVmR�HVWi�´GHPDVLDGR�DFXPX-
lada nas zonas do litoral” embora 
DGPLWD�TXH�QRV����FRQFHOKRV������
GR� WRWDO��HP�TXH�QmR�Ki�TXDOTXHU�
médico dentista registado possa 
KDYHU� SURÀVVLRQDLV� GH� FRQFHOKRV�
limítrofes a dar algumas consultas 
nesses locais.

� São duas faces da 
mesma moeda que é 
a realidade atual da 
medicina dentária, com 
população sem acesso 
a tratamentos de saúde 
RUDO�H�SURÀVVLRQDLV�D�
emigrarem por falta de 
trabalho em Portugal. 

$� SUHRFXSDomR� HVWi� UHÁHWLGD� HP�
vários órgãos de comunicação so-
FLDO��́ DV�GLÀFXOGDGHV�VHQWLGDV�SHORV�
médicos dentistas expressam aqui-
lo que pode ser um retrocesso gra-
ve no acesso à medicina dentária, 
com consequências futuras na saú-
de oral e na saúde geral das popu-

lações. Estou mais preocupado até 
com o impacto que a crise está a 
ter na saúde oral dos portugueses”. 
Palavras de Orlando Monteiro da 
Silva que, citado pelo portal Sapo, 
DÀUPD�TXH�´p�XUJHQWH�LPSOHPHQWDU�
mecanismos adicionais que permi-
tam assegurar um direito humano 
básico, o direito de acesso da popu-
lação a cuidados de medicina den-
tária”. O bastonário defende que “o 
Estado pode e deve criar mecanis-
mos de estímulo para atrair médi-
cos dentistas a instalarem-se em 
zonas com muito pouca ou mesmo 
sem cobertura”, lembrando que 
as câmaras municipais “também 
têm o seu papel”, como escrevem, 
entre outros, o Diário de Viseu e o 
Move Notícias. 
Um exemplo são as regiões da “Ma-
deira e nos Açores onde já há me-
canismos de reembolso previstos 
para os utentes que recorrem a tra-
tamentos privados de saúde oral”.

O bastonário conclui que “não é 
por haver mais médicos dentistas 
TXH�DV�SHVVRDV�ÀFDP�VHUYLGDV�GH�
melhor forma ao nível da saúde 
oral”, recomendando a criação de 
uma “convenção nacional para a 
medicina dentária. É fundamental 
que o Governo, o Estado, estude 
fórmulas de selecionar alguns tra-
tamentos fundamentais para aju-
dar as pessoas a terem acesso à 
medicina dentária”.
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Desenvolver uma marca forte 
pode transformar a sua trajetória 
SURÀVVLRQDO��(P�YH]�GH�SURVVHJXLU�
uma carreira tradicional pode, 
a partir de hoje, ajustar a sua 
atividade aos seus talentos e 

dos médicos dentistas dos 22 
aos 34 anos é muito superior 
relativamente à percentagem de 
população ativa. Acresce a grande 
concorrência desleal que os 
médicos dentistas enfrentam: por 
H[HPSOR�SURÀVVLRQDLV� LOHJDLV� �� LVWR�
é, sem as habilitações académicas 
necessárias - a desenvolver 
atividade no âmbito da medicina 
dentária. 
Este contexto contribui para uma 
elevada concorrência entre estes 
SURÀVVLRQDLV� H� FRQVHTXHQWHPHQWH�
SDUD� DV� GLÀFXOGDGHV� LQHUHQWHV�
DR� H[HUFtFLR� GD� VXD� SURÀVVmR��
principalmente sentidas por quem 
se encontra em início de carreira. 
Contudo, estes dados permitem 
conhecer melhor o mercado em 
que atua e constituem indicadores 
relevantes para tomar decisões em 
relação ao caminho que escolher: 
ser empreendedor? Trabalhar 
por conta de outrem? Em que 
organizações? Ambos os cenários? 
'HVHQYROYHU� DWLYLGDGH� SURÀVVLRQDO�
em Portugal? Que outros países 
considero como opção? E 
sobretudo: quem sou eu? O que sei 
fazer? O que tenho para oferecer? 
Que necessidades satisfaço? O 
que é que defendo? Como mostro 
tudo isto ao mundo exterior? 
Estas são algumas das muitas 
questões que deve fazer a si 
próprio de modo a materializar o 
verdadeiro sentido da sua missão 
HP�WHUPRV�SHVVRDLV�H�SURÀVVLRQDLV�
Desenvolver uma marca pessoal é 
R�SURFHVVR�GH�LGHQWLÀFDomR�GR�YDORU�
único e diferenciador que pode 
acrescentar a uma organização, 
equipa, e/ou projeto e comunicá-
OR� GH� XPD� IRUPD� SURÀVVLRQDO�

Num contexto de mudança sem precedentes, 
deparamo-nos com desafios diários,  cuja 

resposta depende da nossa competitividade e 
atitude. No ambiente competitivo de hoje, o 

segredo é encontrar uma forma de se diferenciar 
dos seus pares sendo fundamental identificar o 
seu fator «X» que o(a) torne indispensável. Em 

suma, necessita de uma marca pessoal. 

JOVENS MÉDICOS DENTISTAS

MARCA PESSOAL…
A SUA IMPRESSÃO DIGITAL

interesses sendo um processo que 
ajuda a desenvolver habilidades 
que contribui para o aumento do 
potencial para se destacar no 
mercado de trabalho que enfrenta. 
No que se refere à sua área de 
atuação, com enfoque para os 
jovens diplomados em medicina 
dentária, a situação atual em 
termos de oportunidades de 
emprego caracteriza-se por uma 
grande saturação do mercado 
de trabalho, pelo facto de este 
ser limitado e o número anual de 
recém-formados ser excessivo. Os 
dados estatísticos avançados pela 
OMD indicam que a percentagem 
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memorável e consistente em todas 
as suas ações e resultados, tanto 
online como off-line, para o seu 
público-alvo.” (Chris Perry cit in 
/HYLQVRQ��-��&��	�3HUU\�'���������

Andrés Pérez Ortega, consultor de 
estratégia pessoal e marca pessoal, 
refere que o autêntico valor de 
uma marca não é fornecido por si 

UHÁHWLU�� SDUD� VH� WRUQDU� PDLV�
consciente das competências 
TXH� ID]HP� GH� VL� XP� SURÀVVLRQDO�
diferente. E mais importante do 
que isto, passe à ação e comece 
KRMH�� DJRUD�� FRP� FRQÀDQoD�� onde 
é que quero chegar? Como vou lá 
chegar? Agora pare de ler e pense: 
há quanto tempo não faço estas 

próprio, mas pelos que o rodeiam, 
aqueles sobre os quais consegue 
H[HUFHU�LQÁXrQFLD��0DUFD�SHVVRDO�p�
a ideia poderosa e clara que vem à 
mente quando outra pessoa pensa 
em si; é a ideia que os outros têm 
de nós, a impressão digital que 
tem deixado nas suas mentes; 
é a forma como gere e comunica 
os seus autênticos valores, 
crenças, sentimentos, habilidades, 
paixões e talentos, os sentimentos 
que provoca e a forma como é 
percebido; é aquilo em que se 
destaca: valores, competências e 
ações que os outros associam a si. 
Ao longo das interações que vou 
GHVHQYROYHQGR� FRP� SURÀVVLRQDLV�
de diferentes áreas constato como 
tem sido alto o preço a pagar por 
aqueles que permitiram que a sua 
carreira ande ao sabor do vento, 
com objetivos e interesses que na 
maioria das vezes vão contra aos 
seus próprios valores e sem um 
SODQR�GHÀQLGR�GH�GHVHQYROYLPHQWR�
de marca pessoal.
Reserve tempo para si, para 

perguntas? Lembre-se: “Quem não 
sabe para onde quer ir, vai parar 
em qualquer lugar”. 
Quanto mais tempo construtivo 
dedicar à descoberta da sua 
missão, mais otimista se vai sentir 
e mais bem-sucedido vai ser. Por 
vezes, as horas que dedicamos ao 
mercado de trabalho podem tornar-
se rotineiras. Perseguir objetivos, 
escrever e-mails, enviar CV, ampliar 
a rede de contactos, consultar 
páginas de internet de emprego, 
pode revelar-se uma tarefa 
repetitiva e por vezes monótona, 
contudo é necessária. 

Chris Perry, Gestor de Marca Sénior 
na empresa Reckitt Benckiser, 
propõe-nos no livro “Guerrilla 
Marketing for Job Hunters 3.0” 
o modelo do FAROL para o 
desenvolvimento de uma marca 
pessoal. 
Este modelo divide este processo 
em quatro componentes chave 
ou etapas a saber e a colocar em 

...
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prática: Base de apoio, Fundação, 
Mecanismo Luminoso, Torre e 
Feixe de luz. 

1 - Base de apoio, fundação 
O que é? Fundação é a sua base 
de apoio, compreende seus 
pontos fortes, as suas forças e/
ou experiências relevantes na área 
que escolheu desenvolver a sua 
DWLYLGDGH�SURÀVVLRQDO��
Como estabelecê-la? ,GHQWLÀTXH�
as suas forças (aquelas com que 
você sente que se vai diferenciar 
GRV� VHXV� SDUHV�� H� SHoD� DRV� VHXV�
amigos, familiares, colegas/
gestores e professores para fazer 
o mesmo sobre si. Nomeie três a 
cinco forças, aquelas que o vão 
apoiar no alcance do seu objetivo 
de carreira. Como é que lida 
com as suas forças e fraquezas? 
Habitualmente, concentra mais 
energia nas suas forças ou 
fraquezas? 

Alguns estudos revelam que as 
pessoas têm mais potencial de 
crescimento quando investem 
energia no desenvolvimento 
das suas forças em vez de 
tentar corrigir os seus pontos de 
melhoria. 
Existe um conjunto vasto de 
ferramentas de autoconhecimento 
válidas, mas para desenvolver este 
tópico sugiro que mergulhe na 
leitura do livro “Strengths Finder 
2.0” de Tom Rath onde “Talentos 
são padrões naturalmente 
recorrentes de pensamento, 
sentimento ou comportamento 
que podem ser aplicados de 
IRUPD� SURGXWLYD�� $R� UHÀQDU� RV�
nossos talentos dominantes, 
com habilidade e conhecimento, 
podemos criar força: a capacidade 
de fornecer desempenho quase 
perfeito e consistente numa 
determinada atividade.” (Clifton & 
+DUWHU�������FLW�LQ�5DWK��7����������
Este livro combina mais de 75 anos 

de experiência de alcance global. 
Donald O. Clifton, em parceria 
com a Gallup Organization, apoia 
na descoberta e descrição de 
talentos num total de 34. Milhões 
de pessoas já participaram 
QR� VWUHJKWKV� ÀQGHU� �WUDGX]LGD�
SDUD� PDLV� GH� ��� LGLRPDV�� H�
aprenderam bastante sobre as 
suas cinco principais forças.

Inicie sessão em  
www.strenghtsfinder.com e 
digite o código de acesso que 
VXUJH�QR�ÀQDO�GR�OLYUR�H�GHPRUDUi�
cerca de 30 minutos - 20 segundos 
para responder a cada item - para 
LGHQWLÀFDU� DV� VXDV� UHVSRVWDV�
naturais, mais espontâneas. 

Encontre as áreas onde sente 
que possui mais potencial 
para desenvolver as suas 
forças, explorando a forma 
como os seus maiores talentos 
naturais interagem com suas 
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competências, conhecimento e 
experiência. Alinhe o seu trabalho 
e objetivos com seus talentos 
naturais.

2 - Mecanismo luminoso 
O que é? É a comunicação 
memorável e coerente dessas 
forças e experiências anteriores. 
Como o vai acionar? Crie/encontre 
uma palavra ou frase associada 
à sua marca pessoal e que seja 
representativa dessas forças. 
Desenvolva o seu elevator pitch 
enquadrado com a sua marca, 
descrevendo as suas forças de 
forma sucinta. Considere que a 
sua palavra ou frase é versátil e 
SRGH�PRGLÀFDU� GH� DFRUGR� FRP� D�
direção de carreira que escolher. 
Será capaz de apresentar, 
sucintamente: a sua formação, a 
sua carreira e aspirações numa 
viagem rápida de trinta segundos 
num elevador, perante o dono da 
sua empresa de sonho? Elevator 
pitch é um termo popular para a 
introdução breve de quem você é 
H�R�TXH�DVSLUD�SURÀVVLRQDOPHQWH��
Pode ser usado numa variedade de 
VLWXDo}HV�SURÀVVLRQDLV��WDLV�FRPR�
eventos de networking, cartas de 
apresentação e entrevistas, entre 
outros. 

Em grande parte das situações, 
não terá tempo para listar cada 
realização em pormenor do seu 
CV. O melhor elevator pitch fornece 
LQIRUPDo}HV� VXÀFLHQWHV� VREUH�
a sua experiência e entusiasmo 
para que a outra pessoa 
demonstre interesse em querer 
continuar uma conversa consigo. 
'HYH� SUDWLFi�OR� R� VXÀFLHQWH� SDUD�
VH� VHQWLU� FRQIRUWiYHO� H� FRQÀDQWH�
e estar atento à sua linguagem 
FRUSRUDO�� SRUTXH� D� VXD� HÀFiFLD�
não se baseia só no que diz, mas 
na forma como diz. Segue um 
exemplo para servir de inspiração: 

Formado(a) em medicina 

dentária, possui excelentes 
capacidades de comunicação e 
trabalho em equipa. É capaz de 
seguir instruções e de manter 
a calma em situações de 
emergência. José (o seu nome) 
goza de uma boa compreensão 
de procedimentos de cirurgia 
oral, incluindo o uso de sedativos 
e anestésicos. Saudável, com 
boa postura, segue os mais altos 
padrões em termos de qualidade 
e segurança para o doente. Apto 
para antecipar as necessidades 
dos seus pacientes procura um 
QRYR� GHVDÀR� SURÀVVLRQDO� QXPD�
área que nutre especial interesse: 
cirurgia oral. 

3 – Torre 
O que é a torre? A sua torre é 
a sua visibilidade, alcance, e 
apresentação, tanto on-line como 
off-line, que suportam o farol. Isso 
é realmente tudo que você faz 
para construir passivamente a sua 
marca pessoal. Quanto mais alto 
construir a sua torre, com os seus 
esforços, mais visível estará aos 
potenciais interessados no seu 
SHUÀO��

Como construir a torre? 
O espaço digital oferece-nos 
a oportunidade de estarmos 
sempre ligados a pessoas de todo 
o mundo. Existem várias formas 
de construir passivamente a sua 
marca e credibilidade perante 
o seu público-alvo que pode 
SDVVDU�SHOD��D��FULDomR� �GR� �SHUÀO��
/LQNHGLQ�� E�� FULDomR� GH� FRQWD�
*RRJOH��F�� LQFOXVmR�GD�VXD�PDUFD�
pessoal nas suas ferramentas de 
comunicação (CV, cartas, redes 
VRFLDLV��� &RQVLGHUH� D� FULDomR�
de um site/blog pessoal, tal 
como about.me que lhe permita 
consolidar a sua presença na web 
num só lugar para que as pessoas 
possam ter uma visão mais clara 
da sua marca. 

4 – Feixe de luz 
O que é o feixe de luz? É a sua 
trajetória de carreira, é estar 
ativo na promoção da sua marca 
pessoal e desenvolvimento de 
estratégia de carreira. Trata-se 
de obter um claro entendimento 
acerca de: para onde quero ir? 
O que quero atingir? E como vou 
perseguir o objetivo? 
Como me aproximo do feixe 
de luz? Em primeiro lugar, é 
fundamental determinar: área 
IXQFLRQDO��JHRJUDÀD�H� LQG~VWULDV�
empresas que deseja alcançar. 
Posteriormente, é necessário 
desenvolver a sua rede de 
contactos para se promover.
Tenha sempre em mente um Farol 
como modelo visual e guia para o 
desenvolvimento da sua marca 
pessoal. 
Dado que a sua opinião é muito 
importante para mim, congratulo-
me igualmente com o seu 
feedback. Por favor, partilhe a 
sua experiência com este modelo, 
com os seus pensamentos e 
comentários para:

Sónia Brito 
brito.sonialoureiro@gmail.com

slbrito@pbs.up.pt
pt.linkedin.com/in/scbrito/

%LEOLRJUDÀD�
/HYLQVRQ��-��&��	�3HUU\��'�� �������
Guerrilla Marketing For Job 
Hunters 3.0: How to Stand Out 
from the Crowd and Tap into the 
Hidden Job Market Using Social 
Media and 999 Other Tactics 
Today. John Wiley & Sons, Inc.: 
Hoboken, New Jersey. 
5DWK�� 7�� ������� Strengths Finder 
2.0. Gallup Press: New York. 
Purkiss, J. & Royston-Lee, D. 
��������Brand You: Turn Your Uni-
que Talents into a Wining Formula. 
Artesian Publishing LLP: UK.
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SILVIO CECCHETTO, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE CIRURGIÕES DENTISTAS 

“TEMOS NA OMD UM EXEMPLO
DE ATUAÇÃO POLÍTICA 
SOCIALMENTE RELEVANTE”

ROMD - Pode-nos falar da ABCD 
e da sua representatividade no 
Brasil?
SC� ��0HPEUR�RÀFLDO�GD�)HGHUDomR�
'HQWiULD� ,QWHUQDFLRQDO� �)',��� D�
Associação Brasileira de Cirurgiões-
'HQWLVWDV� �$%&'�� HVWi� SUHVHQWH�
em várias regiões do Brasil, 
fortalecendo a medicina dentária 
nacional e promovendo a saúde 
oral. A ABCD tem atuado junto 
dos gestores de políticas públicas 
de saúde, da iniciativa privada da 
medicina dentária, da comunidade 
académica e da sociedade civil 
organizada, contribuindo para 
o desenvolvimento da medicina 
dentária e da sociedade. Através 
dos seus cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e atualização, 
as seções e regionais da ABCD 
são também promotoras 
de conhecimento, inclusive 
participando do CIOSP, o maior 
congresso de medicina dentária 

da América Latina, promovido pela 
6HomR�6mR�3DXOR�²�$3&'�

520'� �� &RPR� Yr� D� SURÀVVmR�
atualmente no Brasil?
SC - A exemplo do próprio 
Brasil, com as suas proporções 
continentais e inúmeros potenciais, 
a medicina dentária brasileira é 
expressiva. Somos mais de 254 
mil médicos dentistas, cerca de ¼ 
do total mundial, exercendo uma 
SURÀVVmR� EDVHDGD� HP� HYLGrQFLDV�
FLHQWtÀFDV� FXMD� H[FHOrQFLD� p�
reconhecida internacionalmente. 
Temos, também, uma indústria 
forte, pujante, cujas exportações 
são superavitárias há quase uma 
GpFDGD�� 5HVSRQGHQGR� SRU� ����
de toda a produção da indústria 
médico-hospitalar e médico-
dentária, o setor de equipamentos 
e artigos de medicina dentária 
tem registado bons números que, 
TXDQGR�QmR�VmR�FUHVFHQWHV��ÀJXUDP�

num patamar de rara estabilidade 
nos dias atuais. Infelizmente toda 
essa excelência ainda não se 
converte em benefícios amplos 
e irrestritos para a população e 
HP� YDORUL]DomR� SURÀVVLRQDO� SDUD�
o médico dentista, motivo de luta 
para a ABCD.

520'� �� 4XDO� D� VXD� GHPRJUDÀD��
Q~PHUR� GH� SURÀVVLRQDLV�� GH�
clínicas e faculdades etc.?
SC - A Organização Mundial de 
Saúde recomenda a proporção 
de um médico dentista para cada 
1.500 habitantes. No Brasil, a 
média é de um para cada 784 
habitantes, mas, no entanto, o 
acesso a todos os estratos sociais 
da população ainda é restrito. Além 
da má distribuição regional dos 
SURÀVVLRQDLV�� RXWURV� GRLV� IDWRUHV�
explicam o menor acesso dos mais 
carentes aos serviços de medicina 
dentária: a inserção do médico 
dentista nas políticas públicas 
de saúde, que é algo recente, e 
R� IDWR� GH� ���� GRV� SURÀVVLRQDLV�
trabalharem como autónomos, em 
DWHQGLPHQWRV� SDUWLFXODUHV� ²� LVVR�
representa um custo que algumas 
parcelas da população não podem 
pagar. Há municípios onde a 
relação é de um médico dentista 
para 65.000 habitantes, e outros 
com menos de um para 171. Há 
197 cursos de medicina dentária e 
mais de 48 mil jovens matriculam-
se neles por ano, com a região 

Com a fundação da Associação Brasileira de Cirurgiões-
Dentistas (ABCD), em 24 de maio de 2003, a classe dos 
médicos dentistas brasileiros ganhou a força e a voz que 
sempre precisou para que tivesse os seus direitos efetivamente 
garantidos, com uma representação necessária e autêntica 
em todo o país. Mais de 200 mil médicos dentistas do Brasil 
têm uma associação de classe nacional justa, baseada em 
princípios democráticos e legítimos. 
Hoje a ABCD, presidida por Silvio Cecchetto desde novem-
bro de 2013, tem 23 seções estaduais e conta com o apoio 
de diversos organismos governamentais e representativos da 
medicina dentária.

A ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL 
DE SAÚDE 
RECOMENDA A 
PROPORÇÃO 
DE UM MÉDICO 
DENTISTA PARA 
CADA 1.500 
HABITANTES. 
NO BRASIL, A 
MÉDIA É DE UM 
PARA CADA 784 
HABITANTES, 
MAS, NO 
ENTANTO, O 
ACESSO A TODOS 
OS ESTRATOS 
SOCIAIS DA 
POPULAÇÃO 
AINDA É 
RESTRITO. 

“

“

...
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6XGHVWH� D� FRQFHQWUDU� ���� GDV�
faculdades.

ROMD - Como comenta a atuação 
de planos de saúde, franchising, 
de grandes clínicas detidas por 
HVWUDQKRV� j� SURÀVVmR�� UHGHV� GH�
clínicas, em suma, a mudança a 
que se assiste ao nível global, de 
XPD� SURÀVVmR� WUDGLFLRQDOPHQWH�
individual para novas realidades 
na organização do exercício 
SURÀVVLRQDO"
SC - O Brasil tem registado um 
crescimento dos planos de saúde 
em detrimento da valorização 
SURÀVVLRQDO� H� GD� TXDOLGDGH� GR�
atendimento à população. Isto 
acontece porque não há por trás 
desse crescimento um interesse 
genuíno pela qualidade, mas pela 
quantidade, e é preciso que se 
estabeleçam limites éticos ao 
desenvolvimento do mercado.

ROMD - A regulação no Brasil está 
j�DOWXUD�GHVWH�GHVDÀR"
SC - A ABCD trabalha intensamente 
junto das demais entidades 
da medicina dentária, na 
Comissão Nacional de Convênios 
H� &UHGHQFLDPHQWRV� �&1&&�� H�
a Agência Nacional de Saúde 
6XSOHPHQWDU� �$16�� SDUD� HTXDOL]DU�
os problemas existentes na relação 
entre o médico dentista e os planos 
de saúde, que são necessários na 

lógica do mercado brasileiro, mas 
que praticam valores aviltantes e 
não contribuem para o exercício 
de uma medicina dentária plena 
e de qualidade para a população. 
Depois de muito trabalho, a CNCC 
HODERURX� XPD� FODVVLÀFDomR� GH�
hierarquização dos procedimentos 
odontológicos, atuando para a 
LQFRUSRUDomR� GHVVD� FODVVLÀFDomR�
junto das convenções.

ROMD - Em termos de ética, 
deontologia, publicidade, como 
está a situação? 
SC -Temos o importante trabalho do 
Conselho Federal de Odontologia 
�&)2��QD�GHIHVD�GD�pWLFD�SURÀVVLRQDO�
e na valorização do médico dentista 
para que esta seja praticada em 
toda a sua plenitude. Em paralelo, 
a ABCD mantém-se vigilante nas 
questões relacionadas com as 
boas práticas de publicidade, 
propaganda e mercado, intervindo 
em situações de desrespeito aos 
princípios éticos que regem a 
medicina dentária. Recentemente 
posicionou-se contra a veiculação 
de propagandas de produtos que 
prometem branquear os dentes 
sem o acompanhamento do médico 
dentista e está a acompanhar 
de perto a tramitação desta 
questão no Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária 
�&RQDU�� H� QD� $JrQFLD� 1DFLRQDO� GH�
9LJLOkQFLD�6DQLWiULD��$QYLVD��

...
ROMD - Qual o impacto que estas 
situações têm nos doentes e na 
qualidade de prestação de serviços 
SRU�SDUWH�GRV�SURÀVVLRQDLV"
SC� ²� $� SRSXODomR� p� D� SULQFLSDO�
prejudicada por uma comunicação 
inadequada de serviços e produtos 
médico-dentários.

ROMD - Como está o processo de 
implementação de especialidades 
no Brasil?
SC - A oferta de serviços 
especializados de medicina 
dentária na rede pública tem 
aumentado devido às mudanças 
sociais pelas quais o Brasil tem vindo 
a passar, como o envelhecimento 
da população. Desde o último 
mês de janeiro, o Brasil conta com 
mil Centros de Especialidades 
2GRQWROyJLFDV� �&(2��� $� PLOpVLPD�
unidade, aberta em São Paulo, foi 
construída com verbas do programa 
Brasil Sorridente, do Ministério da 
Saúde. Nos CEO e nas Unidades 
%iVLFDV� GH� 6D~GH� �8%6��� R� %UDVLO�
dispõe das atividades coordenadas 
de 23.150 equipas de saúde oral 
disseminadas em 4.971 cidades - 
R�TXH�HTXLYDOH�D�Do}HV�HP�������
dos municípios. Os mil CEO foram 
introduzidos em 808 localidades e 
oferecem serviços como tratamento 
endodôntico, cirurgia oral menor, 
periodontologia, diagnóstico oral, 
com ênfase no diagnóstico do 
cancro oral, colocação de implantes 
e tratamento ortodôntico.

ROMD - A nível do emprego, 
subemprego e imigração/ 
emigração, qual a situação dos 
dentistas no Brasil?
SC - Em média 2/3 dos médicos 
dentistas brasileiros são 
autónomos, o que equivale a cerca 
GH� ����PLO� SURÀVVLRQDLV�� +i�PDLV�
de 18 mil médicos dentistas em 
serviços públicos de saúde e cerca 
de 70 mil têm algum vínculo com a 
rede pública.

Reunião de entidades 
médicas e de 

medicina dentária 
na Associação 

Paulista de Medicina 
para combater a 

desvalorização dos 
SURÀVVLRQDLV�GD�

saúde por parte da 
saúde suplementar. 

Crédito: Marina Bustos.
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ROMD - E as políticas de saúde 
pública no Brasil, respondem 
às exigências recomendadas 
internacionalmente?
SC - O Brasil teve importantes 
avanços na promoção da 
saúde na última década com 
a implementação da Política 
Nacional de Saúde Bucal, o 
Brasil Sorridente, cujos serviços 
resultaram, entre outras vitórias, 
na nossa saída do grupo de países 
com alta prevalência de cárie. 
$LQGD� DVVLP�� ���� GDV� FULDQoDV�
com 12 anos de idade têm 
cárie. O primeiro passo foi dado: 
desenvolver uma política pública 
exclusiva para os cuidados de 
saúde oral. Mas ainda é preciso 
avançar muito até que o ideal de 
cuidados de saúde oral, amplo e 
sem restrições, seja alcançado, e 

para isso é necessário investir mais 
em infraestruturas, na valorização 
do médico dentista que atua na 
rede pública em todo o território 
nacional, distribuindo melhor a 
nossa força de trabalho entre todas 
as regiões, e na consciencialização 
da importância da prevenção.

ROMD - Como está a 
acessibilidade dos brasileiros a 
cuidados de saúde oral?
SC - Cerca de 17 milhões de crianças 
nunca foram a um consultório de 
medicna dentária no Brasil. Trata-
se de uma realidade preocupante, 
resultante do atraso com que se 
resolveu dar atenção aos cuidados 
de saúde oral e da má distribuição 
GH� SURÀVVLRQDLV�� DJUDYDGD� SHODV�
condições de trabalho precárias 
que são oferecidas.

ROMD - Ao nível técnico, que 
avanços têm sido feitos na 
medicina dentária brasileira, 
quais as técnicas mais usadas e 
as principais inovações?
SC - A medicina dentária brasileira 
não só assimilou com rapidez as 
mais vanguardistas tecnologias 
globais, como se colocou, também, 
na vanguarda da ciência e das 
inovações tecnológicas na área. 
A pesquisa na área da medicina 
dentária no Brasil cresceu muito nos 
primeiros anos do século XXI, com 
uma maior divulgação nas revistas 
especializadas, nas apresentações 
HP� HQFRQWURV� FLHQWtÀFRV� H�
crescente internacionalização. 
Apenas entre 2001 e 2003 foram 
registradas 898 publicações de 
artigos brasileiros da área na base 

...

Cecchetto presta 
atendimento gratuito 
em unidade de 
medicina dentária 
móvel como parte 
de campanha de 
detecção do cancro 
oral realizada pela 
ABCD. 
Crédito: Diego Freire/Edita.
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de dados do ,QVWLWXWH�IRU�6FLHQWLÀF�
Information, principal banco 
de informações internacional 
relacionadas com artigos 
FLHQWtÀFRV� PXOWLGLVFLSOLQDUHV��
publicados nas mais relevantes 
UHYLVWDV� FLHQWtÀFDV� LQWHUQDFLRQDLV��
Em todo o século XX, foram 
registadas 854. Hoje, o Brasil, é o 
quinto país em número de artigos 
publicados em revistas de impacto. 
$�SURGXomR�FLHQWtÀFD�GD�PHGLFLQD�
dentária do Brasil também teve 
destaque no MedLine, maior 
DFHUYR�GH�UHYLVWDV�FLHQWtÀFDV�VREUH�
saúde. Entre 1980 e 1985, a base 
de dados registou apenas duas 
publicações brasileiras; no ano 
passado, os trabalhos nacionais já 
superavam a marca dos cinco mil.

ROMD - Como vê a colaboração 
entre a ABCD e a Ordem dos 
Médicos Dentistas?
SC - A exemplo do trabalho de 
cooperação realizado entre a 
ABCD e as entidades da área da 
medicna dentária coirmãs no 
Brasil, desejamos estreitar os 

laços com os colegas portugueses 
para que, juntos, possamos 
VXSHUDU� RV�GHVDÀRV�TXH�DLQGD� VH�
impõem à valorização do médico 
dentista e ao acesso de toda a 
população à saúde oral. Temos 
na OMD um exemplo de atuação 
política socialmente relevante.

ROMD - Esteve presente nas 
reuniões da Associação Dentária 
Lusófona. Que balanço faz dessas 
participações?
SC - Há um leque enorme de 
possibilidades de cooperação 
entre as medicinas dentárias dos 
países de língua portuguesa e a 
criação da Associação Dentária 
Lusófona não só atesta isso, como 
abre caminhos para que essa 
colaboração seja posta em prática 
em todas as frentes de trabalho 
²� QD� IRUPDomR� LQWHUFXOWXUDO� GR�
médico dentista, na resolução 
compartilhada de problemas 
epidemiológicos, no fortalecimento 
GD�YR]�GR�SURÀVVLRQDO�GH�PHGLFLQD�
dentária no mundo inteiro. A ABCD 
é uma entusista da Associação 

Dentária Lusófona e vai fazer 
ecoar sua voz em todo o território 
brasileiro, estabelecendo também 
pontes entre o Brasil e os demais 
países que participam na ADL.

ROMD - Como vê a adesão da 
ABCD à FDI, Federação Dentária 
Internacional?
SC - Trata-se de um caminho 
natural de ampliação da 
representação institucional da 
ABCD, iniciada internamente, 
nas suas seções e regionais, e 
levada ao mais alto fórum da 
medicina dentária mundial. Para 
isso, contamos com o importante 
apoio do colega Orlando Monteiro, 
cuja atuação foi fundamental 
para o reconhecimento da ABCD 
como membro regular da FDI. 
Graças a essa aproximação entre 
as duas entidades e aos diálogos 
travados a partir daí, FDI e ABCD 
estão em plena campanha de 
promoção da saúde oral no Brasil 
e no mundo, inciada com a nossa 
adesão ao Dia Mundial da Saúde 
Oral e desenvolvida ao longo dos 
meses de março e abril, com 
ações de cuidados de saúde oral, 
envolvendo médicos dentistas e 
população. Em ações de detecção 
do cancro oral realizadas em São 
Paulo, mais de 550 pessoas foram 
submetidas a exames gratuitos e 
encaminhadas para tratamento 
quando necessário, e há novas 
atividades que estão a ser 
programadas.

520'���4XDLV�RV�GHVDÀRV�GR�VHX�
mandato e da sua equipa? Quais 
os seus planos para o futuro? 
Pode partilhá-los connosco?
SC - Fortalecer ainda mais a ABCD, 
trabalhar incessantemente para 
uma maior união das entidades 
nacionais para que nós possamos 
valorizar mais o médco dentista, 
a medicina dentária e a saúde 
da nossa população por meio da 
prevenção.

...
Com líderes da 

medicina dentária 
brasileira em ação 

da campanha de 
detecção 

do cancro oral. 
Crédito: Diego Freire/Edita.
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Estes dois diplomas sofreram 
alterações através da publicação 
do Decreto-Lei n.º 127/2014, de 
22 de agosto, o qual revoga inte-
gralmente o anterior Decreto-Lei nº 
279/2009 e da Portaria n.º 167-
A/2014, de 21 de agosto, a qual re-
voga apenas parcialmente o regime 
consagrado Portaria n.º 268/2010, 
de 12 de maio.
Deste acompanhamento resultou, 
DR�ORQJR�GR�WHPSR��D�LGHQWLÀFDomR�
de um conjunto de situações que 

CLARIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

REGIME DO LICENCIAMENTO 
DE CLÍNICAS
E CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS 

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) tem vindo a 
monitorizar o regime de licenciamento de clínicas e 

consultórios dentários decorrente do regime geral do Decreto-
Lei n.º 279/2009, de 6 de outubro e na Portaria n.º 268/2010, 

de 12 de maio, que estabeleciam os requisitos mínimos 
relativos à organização e funcionamento, recursos humanos 

e instalações técnicas para o exercício da atividade das 
Unidades Privadas do sistema de Saúde dentárias (UPSS).
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foram reportadas pela OMD ao Mi-
nistério da Saúde e à Administra-
ção Central do Sistema de Saúde, 
,�3���$&66��
A OMD trabalhou conjuntamente 
com responsáveis técnicos do Mi-
nistério da Saúde as alterações ao 
regime de licenciamento.
Estamos certos que estas evolu-
ções contribuirão decisivamente 
para mais um passo de desburo-
FUDWL]DomR� QR� UHJLPH� VLPSOLÀFDGR�
do licenciamento das clínicas e 
consultórios dentários, contribuin-
do-se desta forma para a evolução 
H�SURMHomR�GD�SURÀVVmR�EHP�FRPR�
para a valorização dos locais pres-
tadores de cuidados de saúde.

Realçamos os seguintes aspetos:
Regime Geral
�� Foi alargado o regime de licen-

ciamento ao setor público com 
inclusão dos estabelecimentos 
detidos por instituições parti-
culares de solidariedade social 
�,366��

�� A emissão da licença de fun-
cionamento passa para a 
esfera da competência da En-
tidade Reguladora da Saúde 
�(56��

�� Mantém-se o procedimento 
VLPSOLÀFDGR� SDUD� FOtQLFDV� H�
consultórios dentários.

�� O regime legal da dispensa de 
requisitos mantém-se inaltera-
do no novo diploma.

�� O sistema eletrónico para a 
obtenção da licença de funcio-
namento passa a designar-se 
“Portal do Licenciamento”  dis-
ponível da através do portal 
eletrónico da ERS.

PRAZOS
Mantêm-se válidas as licenças de 
estabelecimentos prestadores de 
cuidados de saúde emitidas antes 
de 1 de setembro de 2014.
Em qualquer caso, todas as clínicas 
e consultórios licenciados antes de 
01.09.2014, que estejam em des-

conformidade com algum dos no-
vos requisitos, devem conformar-se 
ao novo regime, no prazo de cinco 
anos, a contar da data da entrada 
em vigor do mesmo, ou seja, desde 
1 de setembro de 2014.
Apenas quem não se encontre li-
cenciado tem agora um ano, a con-
tar de 21 de agosto de 2014  (data 
GD�SXEOLFDomR�GD�SRUWDULD���QR�VHQ-
tido de se licenciar de acordo com 
o novo regime da mesma.

REGIME SETORIAL
RADIOLOGIA DENTÁRIA
D��&RP�D�QRYD�UHGDomR��ÀFD�LQHTXL-
YRFDPHQWH�FRQVDJUDGD�D�HVSHFLÀFL-
dade da medicina dentária, através 
de regime especial de licenciamen-
to na área da radiologia dentária, 
atribuído pela Direção-Geral da 
6D~GH��'*6��H�QmR�VHJXQGR�R�UHJL-
me das unidades de radiologia.
E��(OLPLQDUDP�VH�DV�H[LJrQFLDV�GH�
medidas mínimas na sala do orto-
pantomógrafo, quando este exista.
F�� 1R� FDVR� GH� RUWRSDQWRPyJUDIR�
FRP� WHOHUUDGLRJUDÀD� D� VDOD� WmR� Vy�
carece de assegurar o espaço es-
tritamente necessário para que o 
equipamento radiológico funcione, 
designadamente, introduziu-se o 
conceito factual daquela dever ape-
nas assegurar o movimento do bra-
ço giratório do equipamento, sem a 
exigência de medidas legalmente 
estritas da respetiva sala.

AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ME-
DICAMENTOS
D��$V�8366�GHQWiULDV�SRGHP�DGTXL-
rir diretamente medicamentos sem 
a habitual dispensa de farmácia, 
caso assim o desejem.
E��)RL� FULDGD�XPD�QRUPD�GH�H[FH-
ção para as UPSS dentárias, pela 
qual o diretor clínico médico den-
tista passa a poder ser responsá-
vel técnico pelo circuito interno do 
medicamento na clínica ou consul-
tório, sem necessidade de um far-
macêutico tal como prevê o regime 
geral.

F�� 7DPEpP� HVWH� SURFHVVR� YROXQ-
tário de autorização para adquirir 
diretamente medicamentos foi sim-
SOLÀFDGR� HP� VHGH� GH� ,1)$50('��
I.P. no âmbito dos trabalhos da Co-
missão estabelecida entre a OMD e 
esta autoridade.
G��1D�SUHVHQWH�GDWD�� FRQIRUPH�GL-
vulgado pela OMD, encontra-se 
estabelecida no site do INFARMED, 
I.P. (ver artigo Plataforma eletrónica 
para a autorização de aquisição di-
reta de medicamentos por parte de 
clínicas e consultórios dentários��D�
plataforma eletrónica que permi-
tirá a obtenção de autorização de 
aquisição direta de medicamentos 
por parte de clínicas e consultórios 
dentários junto de fabricantes, im-
portadores ou distribuidores por 
grosso.

ÁGUA QUENTE
Eliminou-se a ambiguidade relativa-
mente à obrigatoriedade de abaste-
cimento dos consultórios com um 
ponto de água quente.

DOCUMENTAÇÃO
)RL�VLPSOLÀFDGR�R�GHYHU�GH�FRQVHU-
vação documental através da pos-
sibilidade de indicar às autoridades 
que o solicitem, apenas o código de 
acesso a certidões online ou meros 
extratos de contratos eventualmen-
te existentes.
A presente informação não dispen-
sa a consulta dos diplomas legais 
mencionados.
Desta forma, continuamos a con-
tribuir para o desígnio do licencia-
mento da totalidade de clínicas e 
consultórios de medicina dentária 
em Portugal.
Saudamos o trabalho em parceria 
dos responsáveis ministeriais e da 
equipa da OMD em particular aten-
GHQGR�jV�HVSHFLÀFLGDGHV�GD�PHGL-
cina dentária. Numa perspetiva de 
alinhamento estratégico na defesa 
e proteção da saúde pública, no 
combate ao exercício ilegal e à con-
corrência desleal.

ESTAMOS 
CERTOS QUE 
ESTAS 
EVOLUÇÕES 
CONTRIBUIRÃO 
DECISIVAMENTE 
PARA MAIS UM 
PASSO DE 
DESBURO-
CRATIZAÇÃO 
NO REGIME 
SIMPLIFICADO DO 
LICENCIAMENTO 
DAS CLÍNICAS E 
CONSULTÓRIOS 
DENTÁRIOS, 
CONTRIBUINDO-
-SE DESTA 
FORMA PARA 
A EVOLUÇÃO 
E PROJEÇÃO 
DA PROFISSÃO 
BEM COMO 
PARA A 
VALORIZAÇÃO 
DOS LOCAIS 
PRESTADORES 
DE CUIDADOS 
DE SAÚDE.

“
“
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O registo nesta plataforma permi-
te a obtenção da autorização atra-
vés do preenchimento de um for-
mulário eletrónico, deixando de ser 
necessária a instrução do pedido 
em suporte de papel e a apresen-
tação de toda a documentação.
Os novos requisitos para a autori-
zação de aquisição direta de me-
dicamentos por parte de clínicas 
e consultórios dentários estão 
GHÀQLGRV� QD� 'HOLEHUDomR� Q��� ���
CD/2014, de 30 de julho, que tam-
bém aprova a revisão da lista de 
medicamentos passíveis de ser ad-

quiridos através desta autorização.
O link para esta plataforma encon-
tra-se disponível no sítio da inter-
net do INFARMED, I.P. em Página 
Inicial> Licenciamento de Entida-
des> Aquisição Direta de Medica-
mentos.
(VWH�SURFHVVR�GH�VLPSOLÀFDomR�GR�
pedido de autorização para aqui-
sição direta de medicamentos re-
sulta de um trabalho conjunto do 
INFARMED, I.P. e da OMD na Co-
missão Nacional de Medicamen-
tos e Produtos de Saúde do âmbito 
da Medicina Dentária.

COMUNICADO CONJUNTO DA OMD E INFARMED, I.P 

PLATAFORMA ELETRÓNICA PARA 
A AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO 
DIRETA DE MEDICAMENTOS 

Foi disponibilizada pelo INFARMED, I.P., 
uma plataforma eletrónica que permite 

desmaterializar a obtenção de autorização de 
aquisição direta de medicamentos por parte 
de clínicas e consultórios dentários junto de 
fabricantes, importadores ou distribuidores 

por grosso, através de um procedimento 
simplificado.
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A Ordem dos Médicos Dentistas 
sempre pugnou por tratamento 
equitativo para todas as áreas da 
medicina no que respeita ao licen-
ciamento de unidades de saúde.
À semelhança do que se passou na 
medicina dentária com a Portaria 
nº 268/2010 de 12 de maio tam-
bém as restantes áreas médicas 
vêm agora estabelecidos e atuali-
zados os requisitos mínimos rela-
tivamente à organização e funcio-
namento, dos recursos humanos e 
instalações técnicas das clínicas.
Recorde-se, que foram já  publi-
cadas as restantes portarias de 
licenciamento referentes às várias 
áreas da medicina:

�� Portaria nº 290/2012, de 
������ ²� XQLGDGHV� FRP� LQWHU-
namento;

�� Portaria nº 291/2012, de 
������ ²� FLUXUJLD� GH� DPEXOD-
tório;

�� Portaria nº 801/2010, de 
23.08 (alterada pela Portaria 
Q������$������� GH� ������� ²�
centros de enfermagem;

�� Portaria nº 615/201, de 

03.08 (alterada pela Portaria 
Q�������� GH� ������²� QHRQD-
tologia e obstetrícia;

�� Portaria nº 1212/2010, de 
������²�PHGLFLQD�)tVLFD�H�5H-
abilitação

�� Portaria nº 33/2014, de 12.02 
²�PHGLFLQD�QXFOHDU�

�� Portaria nº 34/2014, de 12.02 
²�UDGLRWHUDSLD�UDGLRQFRORJLD

�� Portaria nº 35/2014, de 12.02 
- radiologia;

�� Portaria nº 33/2014, de 12.02 
- unidades de diálise;

Num processo em que a medicina 
GHQWiULD� IRL� SLRQHLUD�� YHULÀFD�VH�
que as várias áreas da medicina 
contam já com as respetivas porta-
rias sectoriais.
O licenciamento é uma segurança 
para o público, protege os médicos 
dentistas, combate o exercício ile-
gal e valoriza as unidades de medi-
cina dentária.
O seu cumprimento constitui um 
contributo essencial para a promo-
ção de uma medicina dentária de 
qualidade.

À SEMELHANÇA DO QUE SE PASSOU NA MEDICINA DENTÁRIA

ALTERAÇÕES AO LICENCIAMENTO 
DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS

Foi publicada em Diário da 
República, a Portaria nº136-

B/2014de 3 de julho, que 
vem alterar e republicar 

a Portaria nº287/2012, de 20 
de setembro, que estabelece 

os requisitos mínimos 
relativos à organização e 

funcionamento das clínicas e 
dos consultórios médicos.
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Luís Filipe Correia
Presidente do Conselho

Deontológico 
e de Disciplina

Atualmente poucas são as 
pessoas que não têm contacto 
com a imprensa escrita (em 
IRUPDWR� ItVLFR� RX� GLJLWDO��� FRP� D�
rádio ou a televisão. A informação 
e publicidade chegam rapidamente 
a todo os indivíduos, onde quer que 
se encontrem.
No leque dos vários meios 
de comunicação social hoje 
disponíveis, a televisão é o 
PDLV� HÀFD]� QD� WUDQVPLVVmR� GD�
informação, pois a mesma é 
absorvida pelo seus destinatários 
de forma muitas vezes passiva. 
Esta característica, sendo vantajosa 
pela amplitude do seu impacto, 
requer que os seus intervenientes 
tenham consciência do seu nível 
de responsabilidade, de forma a 
evitar uma má interpretação sobre 
o conteúdo do que transmitem.
Os meios de comunicação social 
constituem os instrumentos de 
eleição na interação na sociedade 
moderna. Por conseguinte, deverão 
ser os mesmos canalizados para 
a defesa e promoção da saúde 
pública, designadamente quando 
se pretende incutir e divulgar boas 
práticas de higiene, cuidados na 
prevenção de doenças e ações de 
saúde de intervenção precoce. 
É dever das diversas instituições na 
área da saúde recorrerem a estes 
meios para conseguirem levar a 

sua mensagem à população alvo. 
Também, é dever de qualquer 
médico, colaborar em ações que 
tenham sempre como objetivo 
promover a saúde e o bem-estar da 
população quando desenvolvidas 
por organizações competentes, 
sendo, também, louvável ter ele 
próprio a iniciativa de promovê-las.
Recorde-se a este respeito, que 
são atribuições legais da Ordem 
dos Médicos Dentistas fomentar e 
defender os interesses da medicina 
dentária, zelando pela sua função 
social, dignidade e prestígio, bem 
como, promover o desenvolvimento 
da cultura médico-dentária, 
colaborando na política nacional de 
saúde. 
Uma vez reconhecido o papel 
das instituições e dos médicos 
dentistas neste tipo de campanhas 
de promoção e divulgação da 
saúde oral, é preciso atender ao 
seu conteúdo e à forma como a 
informação chega à população em 
geral, para que não se crie uma 
promiscuidade desprestigiante para 
a classe, especialmente quando 
o médico dentista mistura os 
interesses da promoção da saúde 
e os seus interesses individuais 
GH�SURPRomR�SHVVRDO�SURÀVVLRQDO�
económica, pois também estes 
meios podem ser utilizadas em 
campanhas publicitárias, em que 

nestes casos os únicos objetivos 
são a angariação de doentes e de 
incrementos económicos.
No regulamento interno da OMD 
nº115/2007, relativo à divulgação 
SURÀVVLRQDO� GR� PpGLFR� GHQWLVWD�� p�
possível ler no seu preâmbulo que 
´$� LQIRUPDomR� SURÀVVLRQDO� GHYH�
SURPRYHU� H� VXVWHQWDU� D� FRQÀDQoD�
do público na competência, 
integridade e dignidade individual 
do médico dentista, assim como 
o empenhamento da medicina 
dentária em suprir as necessidades 
de saúde oral do público, na 
WUDGLomR� GH� XPD� SURÀVVmR� FRP�
importante valor social.” 
Dada a natural diferença do 
nível de conhecimento em saúde 
existente entre o médico dentista 
e a população em geral, toda a 
informação veiculada pelo médico 
dentista deverá ser verdadeira, 
rigorosa e objetiva, de forma a não 
suscitar interpretações erróneas e 
falsas necessidades de tratamento, 
possibilitando ao potencial utente, 
a correta decisão acerca do 
tratamento que pretende realizar. 
Para que a informação divulgada 
constitua verdadeiramente uma 
promoção da saúde, deve o médico 
dentista demonstrar competência 
H� GLJQLGDGH� SURÀVVLRQDO� QD�
divulgação que realiza da sua 
atividade. Existe portanto, um limite 
à comunicação balizada pelos 
valores éticos, deontológicos do 
SURÀVVLRQDO�GH�VD~GH��
Este limite tem sido ultrapassado 
muitas vezes, como é do 
conhecimento geral, com o 
surgimento de alguns programas 

O MÉDICO DENTISTA
E OS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

No mundo atual, a comunicação social constitui o principal 
pilar na divulgação e disseminação célere da informação, seja 
em formato de notícia através do jornalismo, seja em formato 

de publicidade e propaganda, enquadradas 
na área do marketing. 



  SETEMBRO 2014 I omd I  45

televisivos que de promoção 
da saúde têm pouco, mas de 
promoção individual muito têm. 
Programas com um maior ênfase 
no entretenimento, do que na 
promoção da saúde. Acrescentarei 
ainda, que hoje assiste-se a uma 
verdadeira promoção individual 
do médico dentista, suportada 
no desprestígio dos colegas (ou 
até no seu próprio desprestígio 
SHVVRDO���GH�PDQHLUD��LQIHOL]PHQWH��
inconsciente ou patética, 
colocando e em causa a dignidade 
GD�SURÀVVmR�

Como auxílio na interpretação 
desta matéria, recomenda-se a 
leitura da Deliberação o Conselho 
'HRQWROyJLFR�H�GH�'LVFLSOLQD��&''��
com o título “Trato a manter com os 
meios de comunicação social”, a 
qual estabelece “que os colegas, no 
trato com os meios de comunicação 
social, nomeadamente entrevistas, 
seja em programas de rádio ou 
televisão, seja na imprensa escrita 
GH� FDUiFWHU� QmR� FLHQWtÀFR� RX�
em qualquer página da Internet 
e fora dos espaços reservados 
exclusivamente à publicidade nos 
termos da legislação em vigor, 
observem as seguintes regras de 
conduta:

1. As informações médicas a 
fornecer devem ser objetivas 
e corretas do ponto de 
vista técnico, de acordo 
com os conhecimentos do 
momento e devem ter por 
ÀP�D�SURPRomR�GD�HGXFDomR�
sanitária da população;

2. Os assuntos devem ser 
expostos discretamente 
de forma a evitar qualquer 
publicidade ou divulgação 
à sua pessoa ou local onde 
H[HUFH�D�VXD�SURÀVVmR�QHP�D�
entidade pública ou privada, 
para a qual trabalha, a menos 
que seja necessário para a 
boa compreensão da notícia;

3. $� LGHQWLÀFDomR� GR� PpGLFR�
dentista deve ser feita 
apenas através do nome e, 
VHPSUH� TXH� VH� MXVWLÀTXH��
poderá ser indicada a sua 
especialidade; em qualquer 
caso tais indicações não 
poderão ser repetidas ou 
postas em destaque;”

Os médicos dentistas não 
devem fomentar nem autorizar 
notícias referentes à sua pessoa 
que possam, de alguma forma, 
consubstanciar publicidade à sua 
DWLYLGDGH�SURÀVVLRQDO�

Por último e também 
relacionado com o acima 
exposto, designadamente no 
que diz respeito à participação 
de médicos dentistas em 
anúncios publicitários, o CDD 
teve oportunidade de emitir uma 
Recomendação, precisamente 
com o título “Participação de 
médicos dentistas em anúncios 
publicitários”, nos termos da qual 
considera que uma recomendação 
médico-dentária com vista à 
utilização de determinado produto 
dentário, sem observação clínica 
SUpYLD�� QmR� VH� DÀJXUD� FRPR� ERD�
prática clínica. 

Relembro também, que todas as 
Deliberações e Recomendações 
do CDD estão disponíveis 
para consulta no separador 
“Deontologia” do portal eletrónico 
da OMD em www.omd.pt/
deontologia.

ATUALIZAÇÃO 
DELIBERAÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES

Em reunião de 26 de junho de 
2007, o Conselho Deontológico 
e de Disciplina da OMD, decidiu 
proceder à revisão e alteração 
dos seguintes diplomas, os quais 
estão disponíveis para consulta no 
separador “Deontologia” no portal 
eletrónico da OMD em 
www.omd.pt/deontologia 

a) Alteração da Deliberação nº 2 do CDD 
²�´,QLELo}HV�GHFRUUHQWHV�GH�SXQLomR�GH�
processo disciplinar”, no sentido de aditar 
às sanções disciplinares ali previstas, a 
sanção de multa;

b) Convolação da Recomendação do CDD com 
R�WtWXOR�´5HDOL]DomR�GH�HVWXGR�UDGLRJUiÀFRµ�
em deliberação com o mesmo teor;

c) Revogação da Recomendação nº2/2001, 
nos termos da qual é recomendado a todos 
os médicos dentistas que, na celebração 
de contratos de prestação de serviços com 
qualquer entidade, se devem informar e 
inteirar, se a entidade contratante promove 
qualquer tipo de publicidade.
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Com efeito, o n.º2 do artigo 26º do 
Código Deontológico da Ordem dos 
Médicos Dentistas, com a epígrafe 
“Associações e Sociedades de 
Médicos Dentistas”, determina que 
todas as associações e sociedades 
de médicos dentistas têm que 
designar um diretor clínico, com 
responsabilidade técnica e 
deontológica. 
No mesmo sentido, o artigo 10º 
da Portaria nº268/2010, de 
12 de Maio, com as alterações 
introduzidas pela Portaria nº 
167-A72014, de 21.08 (que 
aprova os requisitos mínimos de 
funcionamento dos consultórios 
GHQWiULRV�� HVWDEHOHFH� TXH� DV�
clínicas ou consultórios dentários 
são tecnicamente dirigidos por um 
diretor clínico, ao qual compete, 
H[FOXVLYDPHQWH��GHÀQLU�DV�WpFQLFDV�
e os equipamentos que garantam 

a qualidade dos tratamentos 
prestados.
A mesma portaria exige também 
a existência de um regulamento 
interno do qual conste a 
LGHQWLÀFDomR� GR� GLUHWRU� FOtQLFR�
e do seu substituto, bem como 
do restante corpo clínico e 
colaboradores. 
Estas normas devem ser lidas, 
tomando em consideração o 
n.º3, do artigo 10º do Decreto-
Lei n.º 127/2014, de 22 de 
agosto que aprova o novo 
regime legal de licenciamento 
das unidades privadas de 
saúde, o qual estabelece que no 
desenvolvimento da sua atividade 
devem ser cumpridas as regras 
deontológicas aplicáveis. 
É, pois, patente a intenção do 
legislador de garantir nestes 
espaços de saúde o cumprimento 
dos preceitos éticos e deontológicos 
da medicina dentária, tendo como 
objetivo a prestação dos melhores 
cuidados de saúde, isto é, com 
qualidade. 
De referir que a nomeação ou 
qualquer alteração na direção 
clínica deverá ser sempre 
comunicada à ARS territorialmente 
competente, à ERS e à OMD. 
O período de início e/ou de 
termo das suas funções deve 
ser concretamente delimitado 
e 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 
ausência do diretor clínico, deverá 
existir um diretor clínico adjunto 
que assumirá automaticamente as 
funções de diretor clínico em sua 
substituição.
Mas qual é em concreto a esfera 

INFORMAÇÃO

DIREÇÃO CLÍNICA

O quadro legal e regulamentar 
vigente no âmbito da medicina 

dentária impõe às clínicas 
e consultórios de medicina 

dentária, a existência de uma 
direção clínica, que deverá 

obrigatoriamente ser exercida 
por médico dentista ou por 

médico estomatologista. 
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de atuação do diretor clínico e 
qual o âmbito dos seus deveres 
e das suas responsabilidades 
SURÀVVLRQDLV"
Da leitura atenta dos vários 
diplomas legais e regulamentares 
que dizem respeito à medicina 
dentária é possível concluir o 
seguinte: 
O médico dentista, enquanto 
diretor clínico de um determinado 
espaço, deve pugnar pela defesa 
e cumprimento dos princípios 
técnicos, éticos e deontológicos 
da medicina dentária, quer da sua 
parte, quer daqueles que consigo 
colaboram (como por ex. médicos 
dentistas, higienistas orais, 
técnicos e auxiliares de prótese 
GHQWiULD� H� DVVLVWHQWHV� GHQWiULRV���
bem como controlar a legalidade 
GR�VHX�H[HUFtFLR�SURÀVVLRQDO��
Cumpre, assim, destacar que 
cabe ao diretor clínico assumir 
responsabilidade técnica e 
deontológica pelo espaço pelo 
qual é responsável e coordenar a 
atividade de assistência prestada 
aos doentes da clínica, com 
conhecimento dos respetivos 
planos de tratamento.
No que diz respeito ao arquivo 
clínico, compete ao diretor clínico 
GLULJLU� D� RUJDQL]DomR� GR� ÀFKHLUR�
FOtQLFR�� WRUQDQGR�VH� QR� VHX� ÀHO�
depositário, e atualizar e manter 
DWXDOL]DGR� R� ÀFKHLUR� FRQÀGHQFLDO�
de todo o pessoal que exerce 
atividade na clínica.
Cumpre referir que manter a 
conservação do arquivo clínico 
p� HVVHQFLDO�� TXHU� SDUD� ÀQV�
terapêuticos do doente, quer 
para defesa do médico dentista 
em sede judicial, ou mesmo para 
ÀQV� GH� LGHQWLÀFDomR� QR� FRQWH[WR�
médico-legal. Neste sentido, é 
pois recomendável a conservação 
de todos os elementos que o 
compõem pelo prazo mínimo de 
cinco anos. 
Em matéria de divulgação 
SURÀVVLRQDO�� GH� VDOLHQWDU� TXH�

caberá ao médico dentista na 
qualidade de diretor clínico 
conhecer a divulgação relacionada 
com a sua clínica e assegurar 
que a mesma cumpre as regras 
relativas à divulgação da atividade 
SURÀVVLRQDO�GR�PpGLFR�GHQWLVWD�
Por conseguinte, sem prejuízo 
de a conceção e elaboração dos 
suportes de divulgação passar por 
terceiros, caberá sempre ao Diretor 
Clínico, independentemente de o 
médico dentista e diretor clínico ser 
proprietário, detentor ou até mero 
prestador de serviços na clínica em 
causa, garantir que a divulgação 
realizada respeita as regras 
relativas à divulgação da atividade 
SURÀVVLRQDO� GR� PpGLFR� GHQWLVWD��
designadamente, Estatuto, Código 
Deontológico e Regulamento 
Interno n.º 115/2007 da OMD.
De atender que o regulamento 
interno acima referido, estabelece 
no artigo 7º que as regras 
sobre divulgação da atividade 
SURÀVVLRQDO�� VmR� LJXDOPHQWH�
aplicáveis ao exercício em conjunto 
da medicina dentária, seja na 
forma de associação, de sociedade 
ou qualquer outra, sendo primeiro 
responsável, em caso de dúvida, o 
diretor clínico.
Cabendo ao diretor clínico zelar 
pelo cumprimento de todo o 
normativo ético e deontológico, é de 
sublinhar o seu papel fundamental 
na aplicação da Deliberação 
do Conselho Deontológico e de 
Disciplina relativa ao “Termo 
de prestação de serviços entre 
médicos dentistas e clínicas”, nos 
termos da qual, perante a saída de 
um médico dentista da sua equipa, 
caberá ao diretor clínico no prazo 
de 30 dias, contado da saída do 
SURÀVVLRQDO�� LQIRUPDU� WRGRV� RV�
doentes que por este tenham sido 
atendidos dessa mesma saída, 
bem como do seu novo endereço 
SURÀVVLRQDO�� SRU� FRUUHLR� UHJLVWDGR�
ou por outro meio de comunicação 
eletrónica idóneo e disso dando 

conhecimento ao médico dentista 
de saída dos comprovativos dessa 
informação. Em alternativa o 
diretor clínico da clínica facultará 
a este médico dentista, em igual 
prazo, listagem contendo os 
nomes e moradas dos doentes por 
este atendidos.
Em suma, no espaço pelo qual é 
responsável, recai no diretor clínico 
uma maior responsabilidade 
no cumprimento dos deveres 
consagrados no Estatuto da Ordem 
dos Médicos Dentistas, tais como: 

- Cumprir todas as normas 
deontológicas que regem o 
exercício da medicina dentária, 
integradas no respetivo Código 
Deontológico, no Estatuto e na 
demais legislação aplicável; - 
JXDUGDU�VHJUHGR�SURÀVVLRQDO��

- Cumprir e fazer cumprir as 
deliberações e decisões dos 
órgãos da OMD tomadas 
de acordo com o presente 
Estatuto e não prejudicar os 
ÀQV�GD�20'��

- Defender o bom nome e 
prestígio da OMD;

- Agir solidariamente em todas 
as circunstâncias na defesa 
dos interesses comuns e

- Manter a OMD atualizada 
quanto a todos os seus dados 
constantes da inscrição, 
nomeadamente quanto 
DR� GRPLFtOLR� SURÀVVLRQDO��
informando da mudança de 
domicílio, da reforma e de 
impedimentos ao seu exercício 
SURÀVVLRQDO

Com o exposto pretende-se alertar 
a classe para a necessidade e 
importância do cargo de diretor 
clínico, salientado alguns aspetos 
relevantes da sua atuação, de 
forma a que assunção destas 
funções por parte dos médicos 
dentistas seja realizada com 
um adequado conhecimento de 
causa.  

O MÉDICO 
DENTISTA, 
ENQUANTO 
DIRETOR 
CLÍNICO DE UM 
DETERMINADO 
ESPAÇO, DEVE 
PUGNAR PELA 
DEFESA E 
CUMPRIMENTO 
DOS PRINCÍPIOS 
TÉCNICOS, 
ÉTICOS E 
DEONTOLÓGICOS 
DA MEDICINA 
DENTÁRIA, QUER 
DA SUA PARTE, 
QUER DAQUELES 
QUE CONSIGO 
COLABORAM, 
BEM COMO 
CONTROLAR A 
LEGALIDADE DO 
SEU EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL. 

“
“
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A ADEE é uma associação que 
UHSUHVHQWD� PDLV� GH� ���� GDV�
faculdades europeias de medicina 
dentária e liderou a implementação 
do Processo de Bolonha.
Orlando Monteiro da Silva, orador 
convidado da conferência anual da 
ADEE que decorreu na capital da 
Letónia, Riga, alertou para o elevado 
Q~PHUR�GH�SURÀVVLRQDLV�TXH�HVWmR�
a ser formados em Portugal, onde 
o rácio de médicos dentistas por 
habitante é de um médico dentista 
por cada 1.296 habitantes. 
Números que contrastam com as 
recomendações da Organização 

Mundial de Saúde que defende um 
rácio na região da Europa Ocidental 
de um médico dentista por 2.000 
habitantes.
Na sua intervenção “Visão 2020: 
Construir o Futuro da Saúde Oral”, 
o bastonário da OMD revelou que 
nos últimos 10 anos, o número 
de médicos dentistas em Portugal 
tem crescido à taxa anual de 
������ H[LVWLQGR� DWXDOPHQWH� ������
médicos dentistas inscritos 
na Ordem e prevendo-se que 
esta tendência de crescimento 
se mantenha pelo menos nos 
próximos quatro anos.
Perante uma plateia onde se 
encontravam os principais 
responsáveis pelo ensino da 
medicina dentária na União 
Europeia, Orlando Monteiro da 
6LOYD�DÀUPRX�TXH�HP�3RUWXJDO��XP�
país com 10 milhões de habitantes, 

há sete faculdades com três mil 
alunos inscritos em medicina 
GHQWiULD�� 1XPD� SURÀVVmR� HP� TXH�
���� GRV� SURÀVVLRQDLV� WrP� HQWUH�
26 e 40 anos.
Relativamente ao ensino da 
medicina dentária na Europa e 
até a nível global, o bastonário 
evocou o documento Visão 
2020 - elaborado pela FDI e já 
traduzido em português pela OMD 
- realçando que “os atuais modelos 
tradicionais de formação em 
medicina dentária não foram ainda 
capazes de lidar adequadamente 
com as disparidades na saúde 
oral. Aliás, existe um afastamento 
crescente entre a formação 
em medicina e a formação em 
medicina dentária apesar da saúde 
oral ser atualmente amplamente 
reconhecida como uma parte 
importante da saúde geral”.

CONFERÊNCIA DA ASSOCIATION FOR DENTAL EDUCATION IN EUROPE 
BASTONÁRIO DENUNCIOU EXCESSO DE CURSOS
DE MEDICINA DENTÁRIA EM PORTUGAL
O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, 

Orlando Monteiro da Silva, denunciou, numa 
conferência realizada pela Association for 

Dental Education in Europe (ADEE), o excesso 
de cursos de medicina dentária existentes nas 

universidades portuguesas.
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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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Publicado no American Journal 
of Public Health, os autores do 
estudo salientam que rastreios a 
doenças como a diabetes, a hiper-
tensão ou o colesterol, entre ou-
tras, em consultórios de médicos 

dentistas podem 
levar a poupanças 
que variam entre 
os 40 e os 100 mi-
lhões de dólares 
por ano.
Todos os médicos 
dentistas têm uma 
ÀFKD�FRP�LQIRUPD-
ções sobre o esta-
do de saúde dos 
seus pacientes 
que vão atualizan-
do nas consultas. 
As consultas ao 
médico dentista 
são das mais re-
gulares, habitual-
mente os doentes 
têm consultas se-
mestrais ou anu-
ais, daí que existe 
uma regularidade 
TXH�QmR�VH�YHULÀFD�
noutras especia-
lidades médicas. 
E é esta regula-
ridade que pode 

ajudar a detetar e a controlar as 
doenças crónicas.
O estudo está em linha com o que 

tem sido defendido pela Organi-
zação Mundial de Saúde que tem 
procurado alertar para as vanta-
gens de especialidades médicas, 
como a medicina dentária, segui-
rem doentes crónicos. Diabetes, 
GRHQoDV� FDUGLRYDVFXODUHV�� LQVXÀ-
ciência renal ou hipertensão são 
algumas das doenças que têm 
efeitos na saúde oral e requerem 
por isso um acompanhamento 
ainda mais atento por parte do 
médico dentista, o que ajuda o do-
ente a controlar a doença. A mo-
nitorização permite detetar altera-
ções precoces, contribuindo sem 
dúvida para poupanças a médio 
e longo prazo, quer para o doente 
quer para o Estado.

O estudo recomenda ainda que to-
dos os pacientes com mais de 40 
anos devem ser monitorizados pe-
los médicos dentistas, o que pode 
ainda contribuir para aumentar o 
número de doentes diagnostica-
dos.
Para mais informação sobre doen-
ças crónicas, consulte o Manual 
de Intervenção para as Doenças 
Crónicas, lançado pela Aliança 
0XQGLDO�GDV�3URÀVV}HV�GH�6D~GH��
e traduzido e disponibilizado pela 
OMD (www.omd.pt/md/doencas-
�FURQLFDV��

O manual inclui um Cartão de 
Melhoria da Saúde, uma simples 
ferramenta que os médicos 
dentistas, deverão utilizar na 
comunicação com os seus 
pacientes e público em geral.

Um estudo realizado nos EUA demonstra que os médicos 
dentistas podem ter um papel decisivo no rastreio de doenças 

crónicas, com benefício para o controlo dos doentes e 
garantindo poupanças significativas para o Estado.

021,725,=$d®2�'(�'2(1d$6�&5Ð1,&$6�

ESTUDO REALIZADO
NOS EUA PREVÊ POUPANÇAS
DE MILHÕES DE DÓLARES

Cartão de Melhoria da Saúde
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Fazemos da sua proteção
a nossa missão de todos os dias.

Conte com a confiança AXA na sua Proteção.
Se a missão de cada pessoa é encontrar a felicidade, a missão da AXA
é proteger. Para que possa aproveitar os melhores momentos da sua vida
de forma serena, a AXA está ao seu lado com seguros de vida, automóvel,
saúde e acidentes pessoais, entre outras soluções.

Confie em quem faz da proteção uma verdadeira missão.

dias úteis, das 8h30 às 19h00

Linhas de apoio exclusivas a Dentistas:

217 943 026 | 226 081 526

medicos.dentistas@axa.pt
http://dentistas.axa.pt

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

Pub. Data de atualização: setembro de 2014. Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico. 
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.



52  I omd I SETEMBRO 2014

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

simply smarter.


