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O QUE OS PORTUGUESES 
PENSAM DO SEU MÉDICO 
DENTISTA (E DA SAÚDE ORAL)

Não é possível prescrever uma fórmula 
para construir o sucesso de uma organi-
]DomR��7RGDYLD��SRGHPRV�DÀUPDU�TXH�RU-
ganizações de sucesso são organizações 
que disponibilizam produtos ou serviços 
adequados para os seus membros mas, 
também, o fazem na altura certa, com um 
investimento equilibrado. 

Alguns fatores indubitavelmente emer-
gem com maior frequência nas organiza-
ções de sucesso. E que fatores são esses? 
São vários. Mas, sem dúvida, que um de-
les será o desenvolvimento de estratégias 
baseadas em dados e informação sólida. 
A boa informação é a matéria que nos 
permite reduzir o risco e decidir com rigor. 
A OMD tem vindo a traçar esse caminho. 
Os estudos e inquéritos que têm vindo a 
ser feitos apoiam a prossecução dos obje-
tivos estratégicos da Ordem. Como exem-
SORV��UHÀUDP�VH�R�LQTXpULWR�VREUH�D�6LWXD-
omR�3URÀVVLRQDO�GRV�0pGLFRV�'HQWLVWDV�RX�
os Números da Ordem.

O recém-criado Observatório da Saúde 
Oral da OMD pretende ser o porto segu-
ro da informação recolhida e trabalhada 
pela Ordem. Esta informação tem utilida-
de para os seus membros e para a socie-
dade em geral. Serve, por exemplo, os ob-
jetivos de lobby da OMD.

Nos dias de hoje, uma organização como 
a OMD só tem sucesso na sua estratégia, 
se a sua ação no dia-a-dia for baseada em 
factos, em números rigorosos e estudos 
credíveis. O Barómetro Nacional da Saú-
de Oral que agora divulgamos é mais uma 
iniciativa neste contexto. Destinado a in-
formar os médicos dentistas, os decisores 
e a população. Todos os que se preocu-
pam com o acesso a uma saúde oral de 
qualidade.

O Barómetro Nacional da Saúde Oral é 
o primeiro grande inquérito à população 
portuguesa sobre saúde oral. Da autoria 
da consultora QSP, esta ferramenta aferiu 

OS ESTUDOS E INQUÉRITOS QUE 
TÊM VINDO A SER FEITOS APOIAM 
A PROSSECUÇÃO DOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DA ORDEM. 
COMO EXEMPLOS, REFIRAM-SE 

O INQUÉRITO SOBRE A SITUAÇÃO 
PROFISSIONAL DOS MÉDICOS 

DENTISTAS OU NÚMEROS 
DA ORDEM.

“

“
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O bastonário
Orlando Monteiro da Silva

os hábitos, perceções e motivações dos 
portugueses face ao acesso a cuidados 
nesta área, face ao seu médico dentista. 
E utilizo a expressão “ferramenta” para 
GHÀQLU� HVWH� EDUyPHWUR� SRUTXH�� GH� IDFWR��
agora todos os médicos dentistas dis-
põem de mais uma ferramenta de traba-
OKR��XP�FRQMXQWR�GH�LQIRUPDomR�TXH�OKHV�
permitirá avaliar melhor a sua posição no 
panorama da saúde e a sua integração na 
sociedade portuguesa.
Da sua análise, que terão oportunidade 
de fazer consultando o site da OMD, em 
www.omd.pt/observatorio, poderão ex-
trair conclusões, comparar dados, con-
ÀUPDU� SHUFHo}HV�� TXHVWLRQDU� SRVWXUDV��
apresentar contributos…

Como poderão YHULÀFDU�� QmR� VHQGR� SRV-
sível, por muito que se queira, cobrir to-
dos os pontos, os temas basilares e mais 
SUHPHQWHV�TXH�DIHWDP�D�QRVVD�SURÀVVmR�
foram abordados. Temos agora a perspe-
tiva de quem nos vê, de quem nos consul-
ta. Sabemos agora, com rigor, como nos 
veem, como nos avaliam, em que lugar 
nos colocam face aos temas da saúde. 
Este barómetro permite-nos, sobretudo, 
escutar o que os portugueses têm para 
dizer sobre nós e esta atitude de escuta 
é fundamental.

Estou certo que a maioria de vós irá ana-
lisar, criticamente e sem preconceitos, 

este barómetro e dele retirarem conclu-
sões que poderão ajudar ou apoiar os 
investimentos de progressão que fazem 
diariamente face aos vossos doentes, nas 
vossas comunidades. 

Quanto à OMD, feita uma primeira leitu-
ra e preparados para continuar a analisar 
estes dados em parceria com os colegas 
e com outras instituições que nos acom-
panhem no objetivo de reforçarmos a po-
sição da medicina dentária portuguesa, 
estamos certos que temos aqui muita 
matéria de intervenção. 

Matéria que nos obrigará a tentar desen-
volver ou a aperfeiçoar mecanismos que 
DMXGHP�RV�SURÀVVLRQDLV�GD�PHGLFLQD�GHQ-
tária a aumentarem a sua relevância e, 
por outro lado, temos aqui matéria para 
confrontar alguns dos nossos interlocu-
tores, nomeadamente poderes públicos, 
e exigir deles, agora com dados mais ri-
gorosos, um envolvimento mais capaz e 
empenhado no combate a muitos pro-
blemas que ainda são um entrave a que 
tenhamos um país com uma saúde oral 
com mais qualidade e ao alcance de mais 
pessoas.
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aconteceu...

LUÍS MONTEIRO 
É O PRIMEIRO 
MÉDICO 
DENTISTA 
PORTUGUÊS 
A SER 
DISTINGUIDO 
COM O 
EUROPEAN 
ASSOCIATION OF 
ORAL MEDICINE 
TRAVEL 
SCHOLARSHIP 
AWARD.

“

“ DISPONÍVEL ONLINE
CALENDÁRIO DE 
EVENTOS DA FORMAÇÃO 
CONTÍNUA 2015
O programa de formação contínua para 2015 já está 
disponível online, no site da OMD, num total de 45 
ações. 
A aposta mantém-se na realização de 14 cursos de 
ÀP�GH�GLD��RUJDQL]DGRV�HP�GLYHUVRV� ORFDLV�GR�SDtV�H�
disponibilizados de forma gratuita a todos os médicos 
dentistas, assim como a possibilidade de visualização 
dos mesmos no site da OMD, num total de 26 horas 
de formação.
Os cursos modulares de dentisteria e oclusão (Lisboa 
e Porto) e um curso prático de regeneração óssea nas 
jornadas da primavera terão continuidade em 2015, 
bem como os cursos teóricos, de um dia inteiro (Ponta 
'HOJDGD�H�)XQFKDO��
De igual forma, os cursos de suporte básico de vida e 
os cursos para assistentes dentários serão organizados 
QR�3RUWR�H�HP�)DUR�
Contamos, ainda, com os cursos do Conselho 
Deontológico e de Disciplina, os cursos de introdução 
j� DWLYLGDGH� SURÀVVLRQDO� H� XP� FXUVR� GH� IRWRJUDÀD� HP�
medicina dentária. 
Recorde-que este ano as ações de formação contínua 
contaram com mais de 2300 participantes e 5000 
YLVXDOL]Do}HV�RQOLQH�GRV�FXUVRV�GH�ÀP�GH�GLD��Q~PHUR�
recorde que esperamos ultrapassar em 2015.
Toda a informação disponível em: 
www.omd.pt/formacao

LUÍS MONTEIRO 
DISTINGUIDO
PRÉMIO/BOLSA 
DA EUROPEAN 
ASSOCIATION OF 
ORAL MEDICINE 
Luís Monteiro é o primeiro médico 
dentista português a ser distinguido 
com o European Association of Oral 
Medicine Travel Scholarship Award.
Trata-se de um prémio/bolsa, de 
valor até 7500 euros, que dá a pos-
sibilidade ao galardoado de poder 
selecionar um centro clínico e de in-
vestigação europeu de referência na 
área da medicina oral para colaborar 
por um tempo determinado. 
Este prémio é atribuído pela Euro-
pean Association of Oral Medicine a 
jovens clínicos e investigadores com 

o objetivo de promover o 
LQWHUFkPELR� FLHQWtÀFR� HQ-
tre os países europeus. 
)RL� LQVWLWXtGR�SHOD�SULPHL-
ra vez em Salzburgo em 
2008 e é atribuído de 
dois em dois anos.
Luís Monteiro é o 4º médi-
co dentista a quem a dis-
tinção foi atribuída, com 
uma candidatura pro-
posta por um professor 
britânico reconhecido na 
medicina oral a nível mun-

dial, num ano especialmente marca-
do por uma concorrência muito forte 
por parte de candidatos italianos. 
O coordenador da pós-graduação em 
Patologia e Medicina Oral da Coope-
rativa de Ensino Superior Politécnico 
Universitário (CESPU) escolheu como 
centro da sua bolsa o Kings College 
de Londres, mais em concreto o De-
partment of Oral Medicine & WHO 
Collaborating Centre for Oral Cancer, 
sob a alçada do professor Saman 
Warnakulasuryia.

O PROGRAMA 
DE FORMAÇÃO 

CONTÍNUA PARA 
2015 JÁ ESTÁ 
DISPONÍVEL 

ONLINE, NO SITE 
DA OMD, NUM 

TOTAL DE 45 
AÇÕES. 

“

“
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HUGO MOREIRA 
GALARDOADO
PRÉMIO 
“MELHOR CLÍNICA
DENTÁRIA DA 
ESCÓCIA 2014”
A clínica dirigida pelo médico dentista 
Hugo Moreira, a exercer a sua atividade 
SURÀVVLRQDO� QD� (VFyFLD� GHVGH� ������
foi distinguida recentemente com o 
prémio de “Melhor clínica dentária da 
Escócia 2014”, pela Scottish Dental 
Association. Com este galardão, o 
médico dentista e toda a sua equipa 
de colaboradores viram reconhecidos, 
pelos seus pares, a excelência do 
trabalho realizado, o elevado nível de 
SURÀVVLRQDOLVPR�� D� FRPSHWrQFLD� H� D�
organização demonstrada. 
A cerimónia de entrega dos prémios 
decorreu no Science Centre de 
Glasgow e contou com a presença de 
PDLV� GH� ���� SURÀVVLRQDLV� GR� VHFWRU�
a operar na Escócia. De realçar que 
o médico dentista português foi o 
~QLFR� SURÀVVLRQDO� HVWUDQJHLUR� D� VHU�
agraciado. A clínica está situada na 
pequena localidade de Stranraer 
no sudoeste da Escócia, onde Hugo 
Moreira exerce como único médico 
dentistas desde 2011.
Este prémio valoriza o médico dentista 
Hugo Moreira e a sua equipa, mas 
UHDOoD� WDPEpP�D� H[FHOrQFLD� FLHQWtÀFD�
H�FOtQLFD�GRV�SURÀVVLRQDLV�SRUWXJXHVHV�
que conseguem alcançar o sucesso e o 
reconhecimento fora do país.

MÉDICOS DENTISTAS
PROVAS ACADÉMICAS
Prestaram provas públicas de Doutoramento em Medicina Dentá-
ULD��QD�)DFXOGDGH�GH�0HGLFLQD�'HQWiULD�GD�8QLYHUVLGDGH�GR�3RUWR��
RV�PpGLFRV�GHQWLVWDV�
- Miguel Rui Martins (5865), com o título da tese “(IÀFDF\�RI�

Er,Cr:laser in the Laser Assisted Endodontic Treatment”, com 
D�FODVVLÀFDomR�GH�DSURYDGR�SRU�XQDQLPLGDGH�FRP�GLVWLQomR�

- Vanda Urzal��FRP�R�WtWXOR�GD�WHVH��´(VWXGR�GD�PRUGLGD�DEHUWD�
anterior com o propósito da constituição de um modelo de 
GLDJQyVWLFR�GHFLVyULRµ��FRP�D�FODVVLÀFDomR�GH�DSURYDGD�SRU�
unanimidade.

Prestou provas públicas de Doutoramento em Ciências Médicas, 
no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade 
do Porto, a médica dentista La Salete Alves, com o título “ Trau-
matismos maxilo-faciais e dentários em politraumatizados – sua 
LPSRUWkQFLD�PpGLFR�OHJDO´�� FRP�D�FODVVLÀFDomR�GH�DSURYDGD�SRU�
unanimidade.

'HIHQGHUDP�WHVH�GH�0HVWUDGR�HP�&LUXUJLD�2UDO�QD�)DFXOGDGH�GH�
Medicina Dentária da Universidade do Porto, os médicos dentis-
WDV�
- Andrea Ângelo Gomes, com o título da tese “Comparação 

HQWUH� D� RUWRSDQWRPRJUDÀD� H� D� WRPRJUDÀD� FRPSXWRUL]DGD��
na colocação de implantes dentários nos maxilares”, com a 
FODVVLÀFDomR�GH�PXLWR�ERP�

- Carlos Pintado, com o título da tese “Estudo in vitro dos 
efeitos do ozono nas superfícies implantares”, com a 
FODVVLÀFDomR�GH�H[FHOHQWH�

- João Almeida e Sousa, “, com o título da tese “Membrana 
reabsorvível de hidrogel de polietileno glicol na regeneração 
óssea guiada – Estudo caso controlo em ratos”, com a 
FODVVLÀFDomR�GH�PXLWR�ERP�

- Laura Silva, com o título da tese “Implantes mandibulares 
correlação com o trajeto do nervo alveolar inferior e as suas 
UDPLÀFDo}HVµ��FRP�D�FODVVLÀFDomR�GH�ERP�

- Tiago Escobar, com o título da tese “O efeito do fosfato de 
cálcio bifásico na reparação óssea – um estudo em ratos”, 
FRP�D�FODVVLÀFDomR�GH�H[FHOHQWH�

A CERIMÓNIA 
DE ENTREGA 

DOS PRÉMIOS 
DECORREU NO 

SCIENCE CENTRE 
DE GLASGOW E 
CONTOU COM A 

PRESENÇA DE 
MAIS DE 200 

PROFISSIONAIS 
DO SECTOR A 

OPERAR NA 
ESCÓCIA. 

“

“

MÉDICOS 
DENTISTAS 
PRESTARAM 
PROVAS 
PÚBLICAS DE 
DOUTORAMENTO 
E MESTRADO

“

“

Médico dentista Hugo Moreira (à direita) 
com a sua equipa
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Foram realizadas 1102 entrevis-
tas válidas em Portugal, incluindo 
Regiões Autónomas. De forma a 
garantir maior representatividade, 
foi considerada uma amostra pro-
porcional em termos das variáveis 
GHPRJUiÀFDV� LGDGH� H� JpQHUR�� VH-
gundo dados do Instituto Nacional 
de Estatística (INE). Para a variável 

região, tendo em consideração que 
as Regiões Autónomas dos Açores 
e Madeira apresentam pesos infe-
riores às demais, foi utilizada uma 
DPRVWUD� HVWUDWLÀFDGD� GHVSURSRU-
cional, garantindo um mínimo de 
6.8% em cada uma. Neste sentido, 
aplicou-se uma ponderação pós-
-amostral a todos os resultados. 

O Barómetro Nacional de Saúde 
Oral vai estar disponível no Observa-
tório da Saúde Oral, uma plataforma 
digital criada no site da OMD (www.
omd.pt/observatorio), com o objeti-
vo de disponibilizar informação re-
lacionada com a medicina dentária, 
RV�SURÀVVLRQDLV�H�RV�XWHQWHV��

Apresentamos de seguida as prin-
FLSDLV�FRQFOXV}HV�GHVWH�LQTXpULWR��

Os portugueses têm hábitos de 
saúde oral essenciais, mas pou-
FRV�WrP�KiELWRV�PDLV�VRÀVWLFDGRV��
������DÀUPDP�WHU�SRU�KiELWR�HVFR-
var os dentes; contudo, 54.4% não 
usam elixir e 76.2% admitem não 
XVDU�ÀR�GHQWiULR��'RV�TXH�HVFRYDP�
os dentes, 72.7% fazem-no duas 
ou mais vezes por dia.
As mulheres apresentam taxas de 
hábitos de higiene oral superiores 
aos homens.

BARÓMETRO NACIONAL DE SAÚDE ORAL DA OMD 

SABE O QUE PENSAM
OS PORTUGUESES
DO SEU MÉDICO DENTISTA?

O Barómetro Nacional da Saúde Oral é o primeiro grande 
inquérito à população portuguesa levado a cabo pela OMD 

sobre saúde oral. Da autoria da consultora independente QSP - 
Consultoria de Marketing, o Barómetro Nacional de Saúde Oral 
aferiu os hábitos, perceções e motivações dos portugueses, bem 

como é percecionado o acesso a cuidados nesta área e aquilo 
que pensam sobre o seu médico dentista.

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DO INQUÉRITO: 



  NOVEMBRO 2014 I omd I  9

COM EXCEÇÃO DOS DENTES DO 
SISO, FALTA DE DENTES NATURAIS
A falta de dentes naturais, com 
exceção dos dentes do siso, está 
correlacionada com o hábito de 
escovar os dentes, na medida em 
que quanto menos dentes naturais 
o respondente possui menores são 
os seus hábitos de higiene.
Com exceção dos dentes do siso, 
70% dos portugueses têm falta de 
dentes naturais.
Dos portugueses que têm falta de 
dentes naturais 56.1%, não têm 
nada a substituí-los. Apenas 7.7% 
substituíram os dentes por próte-
VHV� À[DV�� VHQGR�TXH�RV� UHVWDQWHV�
36.2% possuem prótese removível.
Neste contexto, observa-se um 
GDGR�LQWHUHVVDQWH��D�WD[D�GH�SRUWX-
gueses com substituição de dentes 
aumenta com a falta de dentes na-
turais, ou seja, podemos aferir que 
existe uma tendência de apenas 
FRORFDU� GHQWHV� �À[RV� RX� SUyWHVH�
removível) quando não existe uma 
SHUGD�GH�GHQWHV�VLJQLÀFDWLYD��

A distância compreendida entre os 
consultórios médicos e a residên-
cia ou local de trabalho dos por-
tugueses não é um dissuasor de 
YLVLWDV��QmR�H[LVWH�FRUUHODomR�HQWUH�
a distância ao médico dentista e a 
regularidade das visitas.
Dos inquiridos, 26% não visitam o 
médico dentista há mais de 2 anos 
- em Lisboa, Interior Norte e Sul 
encontra-se a maior percentagem 
de portugueses que não visitaram 
o médico dentista recentemente.
A região da Grande Lisboa é aquela 

onde os residentes fazem check-
-ups com menos regularidade.

ÚLTIMOS 12 MESES, O NÚMERO 
DE IDAS AO MÉDICO DENTISTA
Nos últimos 12 meses, 20.9% dos 
portugueses diminuiu o seu núme-
ro de visitas ao médico dentista. 
Esta diminuição é superior em pes-
soas com mais idade e nas classes 
sociais mais baixas. As questões 
monetárias (60%) são o principal 

Os portugueses que não vão ao 
médico dentista ou vão apenas 
em caso de urgência ou dor são 
29.5%. A falta de regularidade nas 
visitas ao médico dentista tem 
uma correlação com a falta de den-
tes naturais; 41.4% dos que nunca 
vão ao dentista têm falta de mais 
de 6 dentes naturais, enquanto 
que apenas 24% dos que vão vá-
rias vezes, têm a mesma falta de 
dentes naturais. 

motivo para a diminuição de visitas 
ao médico dentista.
A última visita ao médico dentista 
deveu-se a visita regular (40.1%), 
dores (23.7%) ou para fazer um tra-
WDPHQWR�HVSHFtÀFR���������

Os portugueses estão satisfeitos 
com o seu médico dentista - 93.5% 
GD� SRSXODomR� SRUWXJXHVD� DÀUPD�
estar satisfeitos ou muito satisfei-
tos com o seu médico dentista.
9HULÀFRX�VH� TXH�������GRV� SRUWX-
gueses nunca mudaram de médico 
GHQWLVWD��2V�SULQFLSDLV�IDWRUHV�GH�À-
GHOL]DomR�VmR�D�FRQÀDQoD�QR�PpGL-
co dentista, qualidade nos serviços 
prestados e a habituação.
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FAZER NUM FUTURO PRÓXIMO
Num futuro próximo, 41% dos por-
tugueses pretendem tratar os den-
tes. Este facto induz que muitos 
portugueses estão com problemas 
dentários. Dos 7% que pensam 

substituir dentes naturais, 69% 
apenas tenciona fazê-lo em troca 
de prótese dentária.
Os dados revelam que o worth-of-
-mouth tem um elevado peso na 
SURPRomR�GDV� FOtQLFDV� H� SURÀVVLR-

nais, uma vez que 63.9% dos por-
WXJXHVHV� DÀUPDP� TXH� WRPDUDP�
conhecimento do seu médico den-
tista por recomendação de amigos, 
familiares ou conhecidos.
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O pré-conceito de que o medo é 
um inibidor de visitas ao médico 
dentista é, neste estudo, rejeitado. 
Apenas 26% dos portugueses con-
corda ou concorda totalmente com 
D�DÀUPDomR�´7HQKR�PHGR�GH�LU�DR�
dentista”.
Grande parte da população come-
ça a ter noção de que ir ao dentista 
é uma forma de cuidar da saúde da 
boca em geral.

PRINCIPAIS FATORES 
DE DECISÃO E FIDELIZAÇÃO
Os atributos que os portugueses 
mais associam ao seu médico den-
WLVWD� VmR� ´FRQÀiYHOµ�� ´SUHVWiYHOµ��
“paciente” e “cuidadoso”. É ainda 
de salientar que a maioria (64.5%) 
esclarece as suas dúvidas de saú-
de oral junto do seu médico den-
tista, em prejuízo de outros meios, 

de saúde oral. Em oposição, para 
outras áreas médicas, a grande 
maioria (83.9%) procura o Sistema 
Nacional de Saúde (SNS). Neste 
sentido, 81.3% quando vão a uma 
consulta de medicina dentária efe-
tua o pagamento no ato – 8.3% 
tem subsistema de saúde e 4.3% 
possui seguro ou plano de saúde 
que cobre esta especialidade.

Apenas 29.3% dos portugueses 
acreditam que o SNS disponibili-
za serviços de medicina dentária. 
Existem 97.1% de portugueses 
que consideram que é importante 
ou muito importante o acesso a 
serviços de medicina dentária no 
SNS e 93.1% consideram que, em 
alternativa, deveria existir compar-
ticipação do setor público no setor 
privado

Cerca de 71.8% dos portugueses 
percecionam a saúde oral como 
sendo mais cara do que as restan-
tes áreas médicas. A Grande Lis-
boa é a região onde esta associa-
ção é mais forte; já a maioria dos 
residentes nos Açores pensa que o 
custo é igual. Torna-se importante, 
no entanto, referir que 89.8% dos 
portugueses não recorre ao SNS – 
e apenas 29.3% sabe que o setor 
público dispõe deste serviço – para 
obter cuidados de medicina dentá-
ria. Deste modo, podemos aferir 
que a comparação do valor desta 

tais como a internet.
O médico dentista é o principal 
IDWRU� GH� GHFLVmR� H� ÀGHOL]DomR� GRV�
SRUWXJXHVHV� ²� VHQGR� D� FRQÀDQoD�
o principal atributo considerado 
(mais do que a reputação do mé-
dico). Dos inquiridos, 97.8% valo-
rizam mais o médico dentista em 
detrimento da clínica. No entanto, 
os aspetos tangíveis, tais como hi-
giene e limpeza e a existência de 
equipamentos modernos, são ele-
mentos que preocupam bastante 
os portugueses.
Dos portugueses que vão ao mé-
dico dentista, 85.5% recorrem ao 
setor privado para obter cuidados 

ONDE FAZER RECLAMAÇÃO
Metade dos portugueses não sabe 
onde recorrer se quiser apresentar 
uma reclamação relacionada com 
um ato médico dentário. Dos que 
sabem, 42.8% aponta a OMD como 
o melhor organismo neste contexto. 
44.2% acredita que a OMD dá o se-
guimento esperado às reclamações 
dos utentes.

com as restantes áreas médicas é 
efetuada numa lógica setor público 
– setor privado.
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O PAPEL DA OMD NA
REGULAÇÃO DA PROFISSÃO

Os últimos anos têm sido um desafio permanente no 
papel regulador da OMD na profissão. Vários fatores 

têm contribuído para que esta tarefa exija de nós uma 
permanente atenção, disponibilidade, proatividade 

e intervenção. Esta postura tem-se refletido em 
várias frentes, lidando com autoridades e entidades 

reguladoras nacionais e internacionais, bem como com 
os interesses e necessidades dos médicos dentistas para 

o exercício da sua profissão.

Tudo isto com o know-how de 
uma entidade que tem de saber 
colocar aos responsáveis políticos 
o ângulo primordial do interesse 
dos utentes numa perspectiva de 
saúde pública.

Ainda na última edição desta 
revista foi possível constatar a 
magnitude das alterações legisla-
tivas que diretamente dizem res-
SHLWR� DR� H[HUFtFLR� GD� SURÀVVmR� H�
que ocorreram apenas num ano, 

Paulo Ribeiro de Melo, Secretário-Geral da OMD

A REALIDADE É 
QUE NÃO 

VIRAMOS AS 
COSTAS ÀS 

CONTRARIEDADES 
E AOS 

RESULTADOS 
MENOS 

POSITIVOS, NÃO 
DESISTIMOS. 

PROCURAMOS 
SEMPRE 

MELHORAR 
E EXPANDIR 

A INFLUÊNCIA 
DA OMD

“

“

para dar um exemplo. Esta “pro-
dução legislativa” exigiu da parte 
dos atuais dirigentes da OMD a 
participação efetiva na maioria 
da legislação, a emissão de pa-
receres e propostas de alteração 
que foram todas consagradas, e a 
travagem de iniciativas absoluta-
mente devastadoras que, sem a 
oposição frontal da OMD, teriam 
transformado prejudicialmente o 
quotidiano da classe.   
Isto resulta na evidência de que 

cada vez mais as autoridades, 
nacionais e internacionais, reco-
nhecem o papel importante que a 
OMD desempenha na regulação 
GD�SURÀVVmR��QDV�VXDV�GLIHUHQWHV�
frentes e a mais-valia que obtêm 
ao consultar-nos. Esse reconheci-
PHQWR�HVWi�UHÁHWLGR�QD�TXDQWLGD-
de crescente de assuntos a que 
somos chamados para pronúncia.

Para chegar à posição que atu-
almente a OMD assume, muito 
trabalho tem sido feito. Tantas 
vezes sem visibilidade pública, 
PDV� FRP� XPD� HÀFiFLD� HYLGHQWH�
pelo resultado, esse sim, público 
e divulgado constantemente na 
e-news e Revista da OMD, etc. 
5HÁHWLQGR� D� QRVVD� SURDWLYLGDGH��
procuramos aproveitar todas as 
oportunidades que os responsá-
veis políticos nos dão e criá-las 
onde elas não existem. 

A realidade é que não viramos as 
costas às contrariedades e aos 
resultados menos positivos, não 
desistimos. Procuramos sempre 
PHOKRUDU� H� H[SDQGLU� D� LQÁXrQFLD�
da OMD numa perspetiva colabo-
rante e de valorização dos temas 
em discussão, liderando negocia-
ções. Muitas vezes há que contor-
QDU� DV� GLÀFXOGDGHV� GH� HQIUHQWDU�
diferentes ideologias com perícia. 
Esta posição não impede que, em 
PRPHQWRV� H� DVVXQWRV� LGHQWLÀFD-
dos, digamos NÃO! E defendamos 
com intransigência a nossa ideia. 
No apoio aos associados, a pre-
ocupação em disponibilizar in-
formação atual e pertinente, 
é permanente. Mas, não só! O 
apoio efetivo constante, sobre 
temas tão importantes como li-
cenciamento, prescrição e aqui-
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A PÁGINA 
ELETRÓNICA E A 
E-NEWSLETTER 
DA OMD 
DESEMPENHAM 
AQUI UM PAPEL 
ESSENCIAL, 
NO APOIO AOS 
ASSOCIADOS, 
COM A 
PARTICIPAÇÃO 
DA FANTÁSTICA 
EQUIPA DE 
COLABORADORES 
DA OMD, POIS DE 
OUTRA FORMA 
NÃO SERIA 
HUMANAMENTE 
POSSÍVEL 
PRESTAR O APOIO 
QUE ATUALMENTE 
EXISTE.

“

“

Mas, temos defendido a medici-
na dentária e os médicos dentis-
tas com “unhas e dentes”; temos 
somado vitórias atrás de vitórias 
QD� UHJXODomR� GD� SURÀVVmR� H� QD�
saúde pública dos portugueses 
mesmo em condições políticas e 
socioeconómicas desfavoráveis. 
Bastaria elencar o que  se evitou 
que outros produzissem de des-
favorável, para melhor compreen-
der o esforço que é necessário. E 
por outro lado, basta coletar os 
resultados divulgados para so-
mar o sucesso das intervenções 
visíveis.   

O nosso propósito está sempre 
presente nas nossas ações: 
FRQVWUXLU�D� UHJXODomR�GD�SURÀV-
são de médico dentista de for-
ma a prestarmos os serviços da 
melhor qualidade no mundo!
É assim que nós somos e faze-
mos!

Paulo Ribeiro de Melo
Secretário-Geral da OMD

sição de medicamentos, PNPSO-
-cheque-dentista, nomenclatura, 
publicidade, formação contínua, 
especialidades, entre muitos 
outros, é uma realidade. A pá-
gina eletrónica e a e-newsletter 
da OMD desempenham aqui um 
papel essencial, no apoio aos as-
-sociados, com a participação da 
fantástica equipa de colaborado-
res da OMD, pois de outra forma 
não seria humanamente possível 
prestar o apoio que atualmente 
existe.

Em termos de saúde pública, o 
trabalho tem sido árduo. A sensi-
ELOL]DomR�GRV�GLIHUHQWHV�SURÀVVLR-
nais de saúde e das autoridades 
para a importância de se ter uma 
boa saúde oral e das repercus-
sões das doenças orais é perma-
nente. 
A importância do acesso a cui-
dados de saúde oral por parte 
de toda a população no âmbito 
do Serviço Nacional de Saúde, 

em modalidades exclusivamente 
públicas ou numa perspetiva de 
parceria público-privada, tem sido 
permanentemente defendida 
SHOD� 20'�� )UXWR� GHVVH� WUDEDOKR��
no Continente, criou-se um siste-
ma que permitiu a vários grupos 
HVSHFtÀFRV� GD� SRSXODomR� WHUHP�
acesso a cuidados de saúde oral 
no âmbito de um programa de 
saúde pública. Já nas Regiões Au-
tónomas foi possível evoluir den-
tro do serviço público.

O exercício ilegal tem sido forte-
mente combatido, através de di-
ferentes ações colaborantes com 
as autoridades nacionais.
Também, graças à nossa inter-
venção junto da comunicação so-
cial, temos conseguido dar uma 
exposição da medicina dentária 
como uma área com uma imagem 
madura, interventiva e de interes-
se para a saúde pública.
Na realidade é uma tarefa difícil a 
que nós – todos - temos em mãos. 
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Numa conferência organizada pelo 
Instituto de Ciências Jurídico-Políti-
FDV��,&-3��GD�)DFXOGDGH�GH�'LUHLWR�
GD�8QLYHUVLGDGH�GH�/LVERD��)'8/���
subordinada ao tema “A nova Lei 
GDV�$VVRFLDo}HV�3~EOLFDV�3URÀVVLR-
QDLV��GHVDÀRV�H�RSRUWXQLGDGHVµ��R�
presidente do CNOP e bastonário 
da Ordem dos Médicos Dentistas, 
2UODQGR�0RQWHLUR�GD�6LOYD��DÀUPRX�
que o “executivo está a atrasar há 
um ano e meio o novo regime das 
RUGHQV� SURÀVVLRQDLVµ�� R� TXH� FRQ-
siderou ser “um incompreensível 
bloqueio”.
O apelo feito ao primeiro-ministro 
vem no sentido de desbloquear o 

mais breve possível a situação que 
está a provocar problemas no fun-
cionamento corrente das ordens 
SURÀVVLRQDLV�TXH��SRU�H[HPSOR��SR-
dem hoje aprovar, de acordo com 
os estatutos ainda em vigor, deci-
sões que poderiam ser diferentes 
ao abrigo dos novos estatutos.
Orlando Monteiro da Silva, que pre-
side ao organismo que congrega as 
��� RUGHQV� SURÀVVLRQDLV� H[LVWHQWHV�
em Portugal e representa mais de 
����PLO� SURÀVVLRQDLV�TXDOLÀFDGRV��
sublinhou que “é uma situação ca-
ricata e inaceitável, para a qual o 
Governo tem sido repetidamente 
avisado”.
“É lamentável este atraso, sobretu-
do depois de toda a pressão que o 
executivo colocou sobre as Ordens 
para cumprirem os prazos, e ago-
ra estamos num limbo há mais de 
ano e meio porque o Governo não 
Gi� DQGDPHQWR� DR� SURFHVVRµ�� DÀU-
mou o presidente do CNOP.
As alterações estatutárias das or-
GHQV�SURÀVVLRQDLV�´HUDP�XPD�GDV�
exigências do memorando de en-
tendimento assinado com a troika 
em maio de 2011”, lembrou Orlan-
do Monteiro da Silva.  Acrescentou 
que depois da publicação do novo 
regime jurídico, “o Governo obri-
gou” à apresentação dos estatu-
tos “num prazo recorde”, mas “o 
SURFHVVR� ÀFRX� SDUDGR� QRV� YiULRV�

ministérios”.
Na sua intervenção, o presidente 
do CNOP recordou ainda que a pró-
pria lei determinava que o Governo 
apresentasse na Assembleia da 
República até abril de 2013, as pro-
postas de adequação dos estatutos 
GDV�RUGHQV�SURÀVVLRQDLV�
Para a conferência dos estatutos 
em consonância com o novo regi-
me jurídico, o Governo criou um 
grupo de trabalho interministerial, 
coordenado pelo Ministério da Eco-
nomia.
O grupo de trabalho interministerial 
reuniu regularmente até há pou-
cos meses, tendo registado pro-
gressos relativamente às versões 
iniciais das propostas de estatutos 
apresentadas. Em informações 
prestadas ao Jornal i, fonte do Mi-
nistério da Economia avançou que 
atualmente todos os estatutos en-
contram-se revistos, sem prejuízo 
de algumas questões transversais 
que estão em aberto”.
Sobre “o atraso na prossecução da 
tarefa de adaptação dos estatutos”, 
a mesma fonte salientou o facto de, 
“em diversos casos, os projetos de 
alteração apresentados não esta-
rem conformes com o previsto na 
lei e carecerem, consequentemen-
WH��GH�DMXVWHV�VLJQLÀFDWLYRVµ�
“Prevemos que a apresentação das 
propostas de lei à Assembleia da 
República ocorra à medida que as 
UHVSHWLYDV� YHUV}HV� ÀQDLV�� VXMHLWDV�
a novas revisões, sejam acertadas, 
em detrimento da respetiva apre-
sentação em bloco”, referiu o Mi-
nistério da Economia.

NOVOS ESTATUTOS 

ORDENS PROFISSIONAIS 
PEDEM INTERVENÇÃO
DO PRIMEIRO-MINISTRO
O Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) pediu, 
a 24 de setembro, a intervenção urgente do primeiro-ministro 

para desbloquear o novo regime jurídico, pendente pela 
revisão de estatutos adaptados à lei de janeiro de 2013.o
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28), dos quais resulta uma altera-
ção e ampliação das competên-
cias de atuação daquela entida-
de, com a nova recomendação nº 
1/2014, a ERS chama também a si 
a apreciação das matérias relacio-
nadas com a atividade publicitária 
em matéria de saúde, realizada 
pelos prestadores sujeitos ao seu 
poder de regulação.
Desta forma, no que diz respeito 
à medicina dentária, sem preju-
ízo das competências discipli-
nares que cabem ao Conselho-
Deontológico e de Disciplina da 
Ordem dos Médicos Dentistas em 

matéria deontológica, designada-
mente na divulgação da ativida-
GH�SURÀVVLRQDO�GR�PpGLFR�GHQWLVWD��
poderão ser encaminhadas para a 
ERS, denúncias e reclamações so-
bre matéria publicitária, para que, 
ao nível da regulação da saúde, se-
jam adotadas por aquela entidade, 
as providências que se revelarem 
necessárias e adequadas.
Sublinhe-se, no entanto, que o 
médico dentista na divulgação da 
VXD�DFWLYLGDGH�SURÀVVLRQDO��GHYHUi�
sempre respeitar as regras cons-
tantes do Regulamento Interno da 
OMD nº115/2007, de 14 de junho, 
publicado na II série do Diário da 
República, bem como os preceitos 
constantes do Código Deontológi-
co, do Estatuto e demais legislação 
geral aplicável no domínio da publi-
cidade, como é o caso do Código 
da Publicidade.

Para mais informação, 
FRQVXOWH�RV�OLQNV�GLVSRQtYHLV�HP�
www.omd.pt/noticias/2014/09/
recomendacao-ers-publicidade

O projeto inicial de recomendação 
esteve disponível para consulta pú-
blica no portal eletrónico da ERS, 
entre os dias 7 de julho e 7 de agos-
to de 2014, tendo contado com os 
contributos de várias entidades, 
entre as quais, a Ordem dos Médi-
cos Dentistas, a Ordem dos Médi-
FRV�� D� 2UGHP� GRV� )DUPDFrXWLFRV���
D� '(&2� H� WDPEpP� GRV� SURÀVVLR-
nais de saúde, incluindo de um mé-
GLFR�GHQWLVWD��LGHQWLÀFDGR�FRPR�WDO�
De realçar que, concomitantemen-
te à entrada em vigor dos novos 
Estatutos da ERS no dia 1 de se-
tembro de 2014 (ver notícia pág. 

PRESTADORES DE CUIDADOS DE SAÚDE

ERS DIVULGA RECOMENDAÇÃO
SOBRE PUBLICIDADE EM SAÚDE

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) 
emitiu a recomendação nº 1/2014 relativa 

a práticas publicitárias dos prestadores de cuidados de saúde. 
De acordo com a entidade,  o objetivo da referida 

recomendação visa garantir que toda e qualquer mensagem 
publicitária alusiva a serviços de saúde, veiculada no contacto 

com um qualquer (potencial) utente e independentemente 
do seu formato, forma e/ou meio de divulgação, obedeça 

aos princípios da licitude, veracidade, transparência e 
completude que lhe são impostos.

O MÉDICO 
DENTISTA 
NA DIVULGAÇÃO 
DA SUA 
ACTIVIDADE 
PROFISSIONAL, 
DEVERÁ 
SEMPRE 
RESPEITAR 
AS REGRAS 
CONSTANTES DO 
REGULAMENTO 
INTERNO 
DA OMD 
Nº115/2007, 
DE 14 DE JUNHO

“

“
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O despacho conjunto dos dois mi-
nistérios foi já publicado em Diário 
da República e o grupo de trabalho 
tem 90 dias para apresentar uma 
proposta de regulamentação no 
que respeita a atos de publicidade 
no âmbito da saúde. 
Há muito que a OMD tem denuncia-
do junto das autoridades competen-
tes a situação inaceitável da publici-
dade na área da saúde, que põe em 
causa a segurança dos cidadãos e 
ameaça a sã concorrência, tendo 

legislação capaz de punir todos os 
prevaricadores.
O grupo de trabalho integra repre-
sentantes da OMD e das restantes 
VHLV�RUGHQV�SURÀVVLRQDLV�GD�iUHD�GD�
saúde, bem como representantes 
das várias instituições e direções 
gerais dos ministérios da Saúde e 
da Economia que têm a tutela des-
tas áreas, sendo coordenado por 
um representante da Administra-
ção Central do Sistema de Saúde, 
sob tutela do gabinete do secretário 
de Estado-Adjunto do Ministério da 
Saúde.
Entretanto, dado o objetivo do gru-
po de trabalho, essencialmente 
técnico-jurídico, foi já indicado o 
representante da OMD no mesmo, 
a advogada e diretora do Departa-
PHQWR�-XUtGLFR��)LOLSD�&DUYDOKR�0DU-
ques.

PUBLICIDADE NA SAÚDE EM ANÁLISE

OMD INTEGRA
GRUPO GOVERNAMENTAL 

No seguimento do repto lançado pela Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 
e por outras seis ordens profissionais da área da saúde (artigo da edição nº 22 
da Revista da OMD), os ministérios da Saúde e da Economia decidiram criar 

um grupo de trabalho para analisar o regime jurídico aplicável aos atos de 
publicidade praticados pelos prestadores de cuidados de saúde, bem como criar 

legislação adequada que possa proteger a saúde pública e defesa da correta 
informação a que o público tem direito.

sido reconhecido, no próprio despa-
cho, que o «(...) eixo regulatório (...) é 
FODUDPHQWH�LQVXÀFLHQWHª�
Esta decisão dos dois ministérios 
é muito satisfatória para a OMD, já 
que a atual situação é intolerável, 
pondo em causa a saúde pública. 
Sendo a medicina dentária uma 
das áreas mais afetadas com a 
publicitação enganosa de produ-
tos e serviços, a OMD tem-se bati-
do para que haja uma intervenção 
das autoridades competentes, com 
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O convite do presidente do Infar-
med tem por objetivo reforçar a vi-
gilância numa área em que a OMD 
tem denunciado publicamente, e 
junto das autoridades, uma série 
de graves atropelos à legislação 
em vigor, e um aproveitamento 
inaceitável de lacunas na lei que 
PLQDP� D� FRQÀDQoD� GRV� FLGDGmRV�
QRV� SURÀVVLRQDLV� GH� VD~GH� H� TXH�
podem colocar em causa a saúde 
pública.
Os casos detetados pela OMD são 
cada vez mais e mais graves, pelo 
que o bastonário da OMD tem mul-
tiplicado os alertas e os contactos 
para que rapidamente seja encon-
WUDGD� XPD� IRUPD� HIHWLYD� H� HÀFD]�
de salvaguardar os interesses dos 
cidadãos e combater e penalizar 
fortemente os prevaricadores. 
Por solicitação do Infarmed, cabe 
ao Conselho de Publicidade do 
Medicamento pronunciar-se, entre 
outros, sobre as medidas legislati-
vas e regulamentares em matéria 
de atividade publicitária relativa 
aos medicamentos para uso hu-
mano e aos produtos de saúde, 
emitir pareceres sobre a aplicação 
e observação das regras e normas 
que disciplinam a publicidade dos 
medicamentos e dos produtos de 
saúde, sob todas as formas que a 
mesma reveste, designadamente 
a divulgada pelos meios de comu-
nicação social, o marketing far-
macêutico, a realização de ações 
promocionais e o patrocínio de 
eventos e apresentar propostas ou 

recomendações, tendo em vista a 
melhoria dos padrões qualitativos 
de difusão da mensagem publici-
tária relativa aos medicamentos e 
produtos de saúde.
A decisão de reativar o Conselho 
de Publicidade do Medicamento do 

Infarmed vem na sequência de ou-
tras iniciativas - quer da ERS, quer 
do Governo, através do grupo de 
trabalho criado pelos Ministérios 
da Saúde e da Economia-, para 
responder às denúncias que têm 
sido feitas, com exemplos concre-
tos na área tutelada pela OMD, de 
práticas abusivas de publicidade 
por parte de alguns prestadores 
de produtos e serviços na área da 
saúde.

BASTONÁRIO DA OMD INTEGRA

CONSELHO DE PUBLICIDADE
DO MEDICAMENTO DO INFARMED...

O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) vai 
integrar o Conselho de Publicidade do Medicamento 

do Infarmed-Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde.

A convite do diretor-geral da Saúde, 
)UDQFLVFR�*HRUJH��R�EDVWRQiULR�GD�
OMD, Orlando Monteiro da Silva irá 
colaborar no Conselho Consultivo 
de Acompanhamento do Plano Na-
cional de Saúde 2012-2016 (PNS), 
órgão constituído por representan-
tes da sociedade civil, de entidades 
públicas, privadas e parceiros so-
ciais, e que visa contribuir para um 
correto desenvolvimento do PNS.
Nas suas responsabilidades, o 
Conselho tem como missão contri-
buir para o processo de desenvol-
vimento do PNS, sua implementa-
ção, comunicação, monitorização e 
avaliação. Este órgão deverá igual-
mente cooperar para a garantia de 
critérios de evidência, excelência 
técnica, qualidade e transparência 
do PNS. 
Coordenado pelo diretor-geral da 
Saúde, o PNS visa reforçar a capa-
cidade de planeamento e operacio-

nalidade no Sistema de Saúde. O 
PNS é um conjunto de orientações, 
recomendações e ações concretas, 
de caráter estratégico, destinadas 
a capacitar e promover o empower-
ment do Sistema de Saúde para 
cumprir o seu potencial.

... E O CONSELHO CONSULTIVO 
DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO 
NACIONAL DE SAÚDE 2012-2016

Mais informações 
sobre o Plano 
Nacional de 
Saúde 
2012-2016 em: 
www.pns.dgs.pt
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- Não está em análise o ato de 
anestesia local ou a prescrição 
de analgésicos, que são indis-
cutivelmente necessários e im-
plicados nos tratamentos médi-

co-dentários que se encontram 
indiscutivelmente compreen-
didos na formação de base do 
médico dentista; 

- Do mesmo modo, não está 
em questão a admissibilidade 
de frequentar, ou não, cursos 
neste ou noutro âmbito, dado 
que a qualquer pessoa assiste 
o direito de atender às forma-
ções nas quais tenha interesse. 

Colocada a questão da prática de 
sedação consciente com protóxido 
GH�D]RWR��QD�HVSHFLÀFDomR�GH�FRP-
petências do médico dentista, faz-
�VH�VDEHU�TXH��

,1)250$d®2�

SEDAÇÃO CONSCIENTE
COM PROTÓXIDO DE AZOTO

A Ordem dos Médicos Dentistas promove e defende a 
atualização do perfil funcional do médico dentista, como 
profissional autónomo e independente, atendendo à sua 

função de prestador central de cuidados de saúde oral, 
quando integrado em equipa multidisciplinar.
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Sendo certo que o conhecimen-
to adquirido por essa via, e nos 
termos em que o seja, apenas 
será passível de ser aplicado e 
H[HFXWDGR�VRE�R�WtWXOR�SURÀVVLR-
QDO�GH� ©PpGLFR�GHQWLVWDª�� VH�H�
quando, integrar o âmbito fun-
cional da medicina dentária.

- $�GHÀQLomR�IXQFLRQDO�GD�PHGLFL-
na dentária no âmbito do “estu-
do, a prevenção, o diagnóstico 

e o tratamento das anomalias 
e doenças dos dentes, boca, 
maxilares e estruturas anexas“ 
consta do direito da União no 
texto da Diretiva relativa ao 
5HFRQKHFLPHQWR�GDV�4XDOLÀFD-
o}HV� 3URÀVVLRQDLV� H� GR� GLUHLWR�
nacional no Estatuto da Ordem 
dos Médicos Dentistas. 

- A OMD encara a prática da se-
dação consciente (via protóxido 
de azoto) como uma importan-
te componente do saber que 
o médico dentista pode deter, 
contribuindo para a qualidade 
da realização de certos trata-
mentos dentários, promovendo 
o sucesso das suas interven-
ções e visando o ambiente clí-
nico de segurança e de bem-
-estar, quer no comportamento 
do doente quer nas condições 
GH�WUDEDOKR�GR�SURÀVVLRQDO���

- É ainda recomendável que esta 
técnica deva ser praticada por 
quem tenha adquirido forma-
omR� DGLFLRQDO� HVSHFtÀFD� SDUD�
tal, nunca descurando a im-
portância de cobrir o risco da 
atividade a realizar mediante a 
celebração de um contrato de 
seguro adequado ao efeito.

- A importância da sedação 
FRQVFLHQWH� QD� SURÀVVmR� GH�
Medicina Dentária encontra-se 
VXVWHQWDGD�

a) Através da resolução do 
Council of European Den-
tists – CED, adotada em 
Maio de 2009, versando as 
“Competências necessárias 
para o exercício de medici-
na dentária na União Euro-
peia”, que inclui no setor da 
“Efetivação e manutenção 
da saúde oral e terapia” (v. 
Campo de Competências IV) 
as anestesias e sedação; 

b) Através da resolução do 
Council of European Den-
tists - CED “The use of ni-
trous oxide inhalation seda-
tion in dentistry”, adotada 
em maio de 2012. 

c) Através da legislação na-
cional, o equipamento 
adequado à prática de 
sedação consciente foi 
consagrado na portaria nº 
268/2010, de 12 de maio, 
publicada no D.R. 1ª serie, 
nº 92, relativa à organiza-
ção, funcionamento, recur-
sos humanos e instalações 
técnicas para o exercício 
da atividade das clínicas 
ou consultórios dentários. 
Pode ler-se no anexo III, 
referente ao equipamento 
médico e geral a considerar 
no gabinete de consulta, a 
presença de “Equipamento 
adequado a sedação cons-
ciente, quando aplicável”.   

EM CONSEQUÊNCIA: 
- Consubstancia-se a motivação 

de raiz que visa as necessida-
des do diagnóstico e do tra-
tamento nas condições mais 
adequadas, corretas, tecnica-
mente competentes e, sobre-
tudo, seguras. 

- Neste sentido, caminharam 
os decisores ao nível da 
regulamentação comunitária 
e nacional, consolidando este 
projeto. 

- O médico dentista deve 
procurar desenvolver a sua 
formação de base através 
da formação contínua em 
medicina dentária “com o 
REMHWLYR� ÀQDO� GH� PHOKRUDU� D�
saúde oral das populações de 
forma social e culturalmente 
responsável e tecnicamente 
competente”.

O MÉDICO 
DENTISTA DEVE 
PROCURAR 
DESENVOLVER A 
SUA FORMAÇÃO 
DE BASE 
ATRAVÉS DA 
FORMAÇÃO 
CONTÍNUA 
EM MEDICINA 
DENTÁRIA “COM 
O OBJETIVO FINAL 
DE MELHORAR A 
SAÚDE ORAL DAS 
POPULAÇÕES DE 
FORMA SOCIAL E 
CULTURALMENTE 
RESPONSÁVEL E 
TECNICAMENTE 
COMPETENTE”.

“

“
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No âmbito� GDV� SURÀVV}HV� OLEH-
rais regulamentadas, referimo-
-nos aos estágios-emprego e 
não aos estágios de acesso às or-
GHQV� SURÀVVLRQDLV�� -i� TXH� R�
caso da medicina dentária e da Or-
dem dos Médicos Dentistas (OMD), 
atualmente, o estágio não é um re-
quisito de acesso à Ordem.
Trata-se assim de acompanhar 
e promover a transição do jovem 
graduado para o contexto da vida 
DWLYD�SURÀVVLRQDO��DWUDYpV�GH�PHGL-
das do Governo que disponibilizam 
DSRLR�ÀQDQFHLUR�GLUHWR�DRV�HPSUH-
gadores que procedem à contrata-
omR� GH� MRYHQV� UHFpP�TXDOLÀFDGRV��
como é o caso dos jovens médicos 
dentistas, em regime designa-
GR�SRU�HVWiJLR�SURÀVVLRQDO�

A 25 de janeiro de 2013, foi assi-
nado um protocolo entre a Pre-
sidência do Conselho de Minis-
tros, o Ministério da Economia 
e do Emprego e o Conselho Na-
FLRQDO� GDV� � 2UGHQV� � 3URÀVVLRQDLV�
(CNOP), destinado a remover 
as barreiras existentes ao aces-
VR� D� SURJUDPDV� GH� ÀQDQFLDPHQ-
WR�SDUD�HVWiJLRV�SURÀVVLRQDLV��TXH�
não abrangiam, no passado, os 
SURÀVVLRQDLV� TXDOLÀFDGRV�� WDO�
como os médicos dentistas e res-
WDQWHV�SURÀVVLRQDLV�OLEHUDLV�
A legislação tem sofrido constan-
tes alterações e nesta lógica de 
permanente dinâmica legislativa e 
regulamentar, o governo português 
aprovou a portaria nº 149-B/2014, 
de 24 de julho que procedeu à se-

gunda alteração ao diploma que 
criou a Medida Estágios Emprego, 
a portaria nº204-B/2013, agora 
republicada.
As alterações centram-se no cum-
primento do Quadro de Qualidade 
para os Estágios, com base nas re-
comendações do Conselho da 
União Europeia, de 10 de março de 
2014 (2014/C 88/01).
Para uma informação detalhada 
pode consultar o documento origi-
nal (portaria nº 149-B/2014, de 24 
de julho).
Desde já esclarecendo que o novo re-
gime aplica-se às candidaturas apre-
sentadas após a sua entrada em 
vigor.
Sem prescindir de uma leitura aten-
ta do diploma por todos quantos se 
revelem interessados na medida, os 
principais destaques da nova porta-
ULD�FRQVLVWHP�QR�VHJXLQWH�

1. )RL� FRQVLGHUDGR� SHOD�
União Europeia que a re-

NOVO REGIME LEGAL 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS IEFP

O tema dos estágios profissionais assume particular 
relevância como meio dedicado a fortalecer, promover 

e divulgar cada uma das profissões liberais regulamentadas, 
bem como o seu aperfeiçoamento.
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gulamentação em vigor 
não respeita um dos prin-
cípios enunciados na reco-
mendação do Conselho da 
8QLmR�� R� GD� GXUDomR� UD]Ri-
vel.

2. À luz deste princípio, os 
Estados-membro devem 
garantir “uma duração ra-
zoável do estágio que, em 
princípio, não deverá exce-
der os seis meses, exce-
to nos casos em que se jus-
WLÀTXH� XPD� GXUDomR� PDLV�
longa, tendo em conta as 
práticas nacionais”.

3. Neste contexto, a princi-
pal alteração prende-se 
com o período máximo de 
nove meses estabeleci-
do como a duração ra-
zoável para os estágios, 
exceto nos casos em que 
VH� MXVWLÀTXH� XPD� GXUD-
ção mais longa.

4. $�QRYD�SRUWDULD�UHIHUH�TXH��
“A duração (…) poderá ser 
prorrogável até 12 meses 
em situações devidamente 
fundamentadas a apreciar 
pelo Instituto do Empre-
JR�H�)RUPDomR�3URÀVVLRQDO�
�,()3��� D� VXVFLWDU� GXUDQWH�
a realização do estágio, 
em função do cumprimen-
to do plano de estágio ou de 
situações que relevem para 
a empregabilidade futura”.

5. Ajustaram-se as entidades 
promotoras que podem 
EHQHÀFLDU�GD�0HGLGD�(VWi-
gios Emprego, sobretudo, 
entidades de natureza pri-
vada.

6. É dito expressamente que 
“Esta medida poderá ser 
utilizada no desenvolvi-
mento de estágios para 
DFHVVR� D� SURÀVV}HV� UH-
guladas, sem prejuízo de 
decisões próprias das As-
VRFLDo}HV� 3~EOLFDV� 3URÀV-
sionais”. O que apenas se 

colocará na medicina den-
tária, caso a OMD venha a 
implementar o estágio de 
acesso à Ordem.

7. As entidades candidatas 
não podem “ter situações 
respeitantes a salários em 
atraso.” medida que têm 
de observar no momen-
to em que apresentam 
a candidatura e durante 
todo o período de estágio.

8. É referido que o “regime 
reforçado de compartici-
pação nas bolsas de es-
WiJLR� TXH� IRL� GHÀQLGR� QXP�
contexto económico parti-
cularmente desfavorável é 
revisto, face aos sinais de 
melhoria da conjuntura eco-
nómica”. (cfr. preâmbulo da 
portaria cit.)

9. Assim, o custo com as bol-
sas de estágio é comparti-
FLSDGR� SHOR� ,()3� HP� ����
apenas para pessoas cole-
tivas de natureza privada 
VHP� ÀQV� OXFUDWLYRV� H� HP�
65% nos restantes casos;

10. 2�,()3�GHFLGH�D�FDQGLGDWX-
ra no prazo de 30 dias úteis, 
contados a partir da data da 
sua apresentação.

11. Mediante autorização 
GR�,()3��R�HVWiJLR�SRGH�VHU�
suspenso e adiada a data 
do termo do mesmo, du-
rante um período não su-
perior a seis meses e com 
base nos motivos elenca-
dos no diploma.

12. “O incumprimento por par-
te da entidade promoto-
ra das obrigações relativas 
à atribuição das compartici-
SDo}HV�H�GRV�DSRLRV�ÀQDQ-
ceiros concedidos no âmbi-
to da presente portaria, sem 
prejuízo, se for caso disso, 
de participação criminal 
que venha a ser efetuada 
por eventuais indícios da 
prática do crime de fraude 

na obtenção de subsídio de 
natureza pública, implica a 
imediata cessação da atri-
buição de todas as compar-
ticipações e apoios previs-
tos na presente medida e 
a restituição do montante 
correspondente aos apoios 
e comparticipações entre-
tanto recebidos, relativa-
mente a cada contrato de 
estágio associado e obje-
to de apoio”.

13. Prevê a criação de um re-
JXODPHQWR� HVSHFtÀFR� SDUD�
evitar abusos sobre os crité-
rios de candidatura.

Este tema mereceu a aten-
ção do Conselho Nacional das Or-
GHQV� 3URÀVVLRQDLV� � �&123���
e dos seus 16 membros que se 
ocupam da divulgação, promo-
ção e o acompanhamento da 
execução dos programas e está-
JLRV�SURÀVVLRQDLV��H�QHVVD�PHGLGD�
daremos notícia dos desenvolvi-
mentos ulteriores sobre o regime 
em vigor, designadamente sobre 
GHYHU�MXVWLÀFDU�VH�D�GXUDomR�GH����
meses de estágio comparticipado, 
SDUD� MRYHQV� DOWDPHQWH� TXDOLÀFD-
GRV��FXMD�SURÀVVmR�HVWi�RUJDQL]DGD�
HP�DVVRFLDomR�S~EOLFD�SURÀVVLRQDO��
YXOJR�RUGHP�SURÀVVLRQDO�
)DFH� DRV� SUHVHQWHV� DUJXPHQ-
tos, e perante as recomendações 
do Conselho da União Europeia 
de 10 de março de 2014, que de-
ÀQHP� R� SHUtRGR� Pi[LPR� GH� VHLV�
meses como a duração razoável 
para os estágios, exceto nos ca-
VRV� HP�TXH� VH� MXVWLÀTXH�XPD�GX-
ração mais longa, o CNOP propõe 
que seja mantida a duração de 
��� PHVHV� GR� HVWiJLR� SURÀVVLRQDO�
QR�FDVR�GDV�SURÀVV}HV� UHJXODGDV��
conforme alteração possibilitada 
pelo protocolo assinado a 25 de 
janeiro de 2013, recomendando-se 
igualmente a manutenção dos atu-
DLV� UHIHUHQFLDLV� GH� ÀQDQFLDPHQ-
to do programa para estes casos.

ESTE TEMA 
MERECEU 
A ATENÇÃO 
DO CONSELHO 
NACIONAL 
DAS ORDENS 
PROFISSIONAIS  
(CNOP), E 
DOS SEUS 
16 MEMBROS 
QUE SE OCUPAM 
DA DIVULGAÇÃO, 
PROMOÇÃO 
E O ACOMPA-
NHAMENTO 
DA EXECUÇÃO 
DOS PROGRAMAS 
E ESTÁGIOS 
PROFISSIONAIS, 
E NESSA MEDIDA 
DAREMOS 
NOTÍCIA 
DOS DESENVOL-
VIMENTOS 
ULTERIORES 
SOBRE 
O REGIME 
EM VIGOR

“

“
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de incidência se aproxima dos 
13%.
Os cuidados de higiene oral são 
importantes para toda a popula-
ção, mas no caso dos diabéticos o 
risco de infeção é maior. Doenças 
como gengivite, periodontite, cá-
rie, problemas nas glândulas sa-
livares ou de sensibilidade, entre 
outras, têm particular relevância 
para os portadores da diabetes, 
seja de tipo 1 ou tipo 2.
Em Portugal, os dados da Direção-
-Geral da Saúde apontam para a 
existência de quase um milhão e 
300 mil pessoas com diabetes, 
sendo que apenas 7% dos casos 
estão diagnosticados.
O presidente da Comissão Cientí-
ÀFD� GD� 2UGHP� GRV�0pGLFRV� 'HQ-
WLVWDV�� 5LFDUGR� )DULD� H� $OPHLGD��
explica que “os diabéticos são 
um grupo de risco adicional para 
várias patologias incluindo as do-
enças orais, nomeadamente na 
gengiva e no osso, mas são ainda 
poucos os que têm conhecimento 
da forte ligação entra a diabetes e 
a saúde oral e do perigo que repre-
senta quando não há acompanha-
mento”.
5LFDUGR� )DULD� H� $OPHLGD� OHPEUD�
que a ”Ordem dos Médicos Den-
tistas já sugeriu o alargamento do 
programa cheque-dentista aos do-
entes com diabetes, porque os re-
sultados deste programa mostram 
que tem sido um fator decisivo na 
diminuição de problemas orais na 
população abrangida, maioritaria-
mente através de ações de pre-
venção”.
2�SUHVLGHQWH�GD�&RPLVVmR�&LHQWLÀ-
ca da Ordem dos Médicos Dentis-
tas considera “essencial apostar 

na prevenção porque os ganhos 
são enormes, quer para a saúde 
dos doentes, quer para as contas 
do Estado que pelos dados dispo-
nibilizados pelo Infarmed, só ano 
passado, gastou 210 milhões de 
euros com a diabetes, um aumen-
to de 400% em apenas 13 anos”.
5LFDUGR�)DULD�H�$OPHLGD�DVVHJXUD�
que “se os doentes forem devida-
mente acompanhados, esta des-
pesa cai inevitavelmente, porque 
será possível prevenir ou tratar 
precocemente com menores cus-
tos, seja ao nível de medicamen-
tos, procedimentos, ou até por 
exemplo em questões como o ab-
sentismo laboral”.
Em associação à celebração des-
te dia, a Direção da Sociedade 
Portuguesa de Endocrinologia Dia-
betes e Metabolismo reiterou o in-
teresse em “unir-se com a Ordem 
dos Médicos Dentistas neste pro-
jeto para a prevenção e tratamen-
to das complicações orais da dia-
betes mellitus.”
A Direção da Sociedade Portugue-
sa de Endocrinologia Diabetes e 
Metabolismo realçou que “esta 
parceria permitirá a criação de 
sinergismos em campanhas para 
a prevenção e tratamento das 
complicações de uma das doen-
ças mais prevalentes dos tempos 
atuais.”
Recorde-se que em 2013 a OMD 
promoveu a campanha publicitá-
ria “Saúde Oral é Saúde Geral”, 
nas revistas Notícias Magazine e 
Correio da Manhã Domingo, apos-
tando na prevenção e abordando 
um tema diferente todas as sema-
nas, incluindo a diabetes e a saú-
de oral.

$3267$�1$�35(9(1d®2�e�)81'$0(17$/
DIA EUROPEU DA SAÚDE ORAL
ALERTA PARA IMPACTO DA DIABETES

O Dia Europeu da Saúde Oral, que se 
assinalou a 12 de setembro, foi dedicado este 
ano à diabetes, uma das doenças com maior 

impacto na saúde oral.

O número de doentes com dia-
betes tem vindo a crescer expo-
nencialmente em toda a Europa, 
incluindo em Portugal, onde a taxa 
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hands-on�GR�&)&��(VWD�YHUWHQWH�GD�IRUPDomR�WHP�HVSHFLDO�LPSRUWkQFLD�QXPD�DOWXUD�HP�TXH��D�PHX�YHU��R�HQVLQR�
SUp�JUDGXDGR�GD�PHGLFLQD�GHQWiULD� WHP�YLQGR�D�VRIUHU�R�HIHLWR�GH�´%RORQKDµ��8P�FXUVR�TXH�SDVVD�GH���SDUD���
DQRV��TXH�SHUGH�FDUJD�KRUiULD�QDV�GLVFLSOLQDV�EiVLFDV�GH�PHGLFLQD��TXH�SHUGH�FDUJD�KRUiULD�QD�SUiWLFD�FOtQLFD�GH�
PHGLFLQD�GHQWiULD��WHP�IRUoRVDPHQWH�TXH�´SURGX]LUµ�PHVWUHV�TXH�HVWmR�D�´DQRV�OX]µ�GRV�DQWLJRV�OLFHQFLDGRV�HP�

PHGLFLQD�GHQWiULD��(�QmR�IRL�Vy�D�GXUDomR�GR�FXUVR�TXH�VH�DOWHURX��WDPEpP�D�FUHVFHQWH�
GLVVRFLDomR�GR�HQVLQR�GD�PHGLFLQD�GHQWiULD�� HP� UHODomR�DR�HQVLQR�GD�PHGLFLQD�� p�
SUHRFXSDQWH�� $QWHV�� RV� WUrV�SULPHLURV�DQRV�GR� FXUVR�HUDP� LJXDLV� DRV�GH�PHGLFLQD��
DJRUD�VmR�WRWDOPHQWH�GHVLJXDLV��4XHP�SHUGH�VmR��REYLDPHQWH��RV�DOXQRV�
4XHUHPRV� RX� QmR� FRQWLQXDU� D� IRUPDU� PpGLFRV� GHQWLVWDV"� 2X� TXHUHPRV� SDVVDU� D�
IRUPDU�DSHQDV�GHQWLVWDV"
1mR�SUHWHQGR�DWDFDU��QHP�FXOSDU�QLQJXpP��
4XHUR� DSHQDV� FRQWULEXLU� SDUD�� XPD� YH]� PDLV�� H� FRPR� UHFHQWHPHQWH� R� EDVWRQiULR�
GD�2UGHP�GRV�0pGLFRV�'HQWLVWDV�WDPEpP�R�IH]��FKDPDU�D�DWHQomR�SDUD�HVWH�JUDYH�
SUREOHPD�GD�HGXFDomR�H�GD�IRUPDomR�GRV�´UHFpP�PHVWUDGRVµ�
&KDPDU� D� DWHQomR� SDUD� XP�RXWUR� SUREOHPD�TXH� D�20'� WHP�HP�PmRV�� TXDQGR� RV�
DOXQRV� WHUPLQDP�RV� FLQFR� DQRV�GH� IRUPDomR�SUp�JUDGXDGD�� YmR� j�2UGHP�SDUD� TXH�
HVWD� OKHV�SDVVH�D�FDUWHLUD�SURÀVVLRQDO�� WRUQDP�VH��QHVVD�DOWXUD��PpGLFRV�GHQWLVWDV��
PpGLFRV�GHQWLVWDV�DSWRV�SDUD�WRGR�R�VHUYLoR��(�R�SUREOHPD�p�HVVH��VmR�HOHV�PHVPRV�
TXH�VH�VHQWHP�PXLWR�SRXFR�SUHSDUDGRV�SDUD�R�VHUYLoR��
2V�PpGLFRV�GHQWLVWDV�PDLV�QRYRV�VDEHP�EHP�TXH�� LQIHOL]PHQWH��p�HVWD�D�UHDOLGDGH��
'HSRLV� GH� FLQFR� DQRV� GR� FXUVR�� GHSRLV� GH� VH� LQVFUHYHUHP� QD� 20'�� GHSRLV� GH� VH�
WRUQDUHP� PpGLFRV� GHQWLVWDV�� QmR� HVWmR�� D� JUDQGH� PDLRULD� GHOHV�� SUHSDUDGRV� SDUD�
WUDEDOKDU�
4XDO�p�D�VROXomR"
9mR�WRGRV�ID]HU�PHVWUDGRV"�7RGRV�ID]HU�SyV�JUDGXDo}HV"�7RGRV�ID]HU�HVSHFLDOL]Do}HV"

$�TXHP�p�TXH�LQWHUHVVD�HVWH�HVWDGR�GH�FRLVDV"
$RV�DOXQRV�QmR�p��FRP�FHUWH]D�
�2UGHP�WDPEpP�QmR�LQWHUHVVD��1mR�LQWHUHVVD�FRQWLQXDU�D�SDVVDU�´XP�SDSHO�´�D�GL]HU�TXH�DOJXpP�SRGH��SRUTXH�
VDEH��WUDEDOKDU��TXDQGR�HVVH�DOJXpP�QmR�VDEH�PHVPR�WUDEDOKDU�
1RV�~OWLPRV�DQRV�D�DSRVWD� IRL�QD�TXDQWLGDGH��(UD� LPSRUWDQWH�GHLWDU�Fi�SDUD� IRUD�PXLWD�JHQWH�FRP�D� IRUPDomR�
XQLYHUVLWiULD�FRQFOXtGD��2�LPSRUWDQWH�HUDP�RV�Q~PHURV��
9DPRV� WHU�TXH�YROWDU�D�DSRVWDU�QD�TXDOLGDGH��9DPRV� WHU�TXH�YROWDU�D� IRUPDU�PpGLFRV�GHQWLVWDV��&RP�IRUPDomR�
EiVLFD�HP�PHGLFLQD�H�IRUPDomR�FOtQLFD�HP�PHGLFLQD�GHQWiULD�
(VWD�FRPSHWrQFLD�QmR�p�GD�2UGHP�GRV�0pGLFRV�'HQWLVWDV��7RGRV�VDEHPRV�
0DV�SRGHPRV�H�GHYHPRV�FRQWLQXDU�D�OXWDU�SHOD�VD~GH�RUDO�GDV�SRSXODo}HV�H�SHOD�TXDOLGDGH�GRV�SURÀVVLRQDLV�TXH�
SUHVWDP�HVVHV�FXLGDGRV�GH�VD~GH�RUDO��(VVD�TXDOLGDGH�FRPHoD�QD�HGXFDomR�H�QR�HQVLQR�XQLYHUVLWiULR��&RQWLQXDUi�
DR�ORQJR�GD�YLGD�FRP�RV�FRQJUHVVRV��FRP�DV�IRUPDo}HV�H�FRP�DV�HVSHFLDOL]Do}HV�TXH�FDGD�XP�TXHLUD�H�SRVVD�
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Artigo de Revisão

ELEVAÇÃO DE SEIO NA REABILITAÇÃO
DA MAXILA POSTERIOR ATRÓFICA:
ABORDAGEM PELA TÉCNICA DA JANELA LATERAL
TONDELA, JP*; ROCHA, S*; DIAS, R*; GUERRA, F**.

* Médico Dentista, Assistente convidado do Mestrado Integrado em Medicina Dentária (MIMD) da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 

(FMUC); ** Médico Dentista, Professor Associado do MIMD - FMUC

INTRODUÇÃO
2� VXFHVVR� GD� UHDELOLWDomR� FRP� LPSODQWHV� QR� UHVWDEHOHFLPHQWR� IXQFLRQDO� H� HVWpWLFR� GRV�
SDFLHQWHV� WHP�YLQGR�D� VHU� FRPSURYDGR�DR� ORQJR�GRV�DQRV��8PD�FRQGLomR�HVVHQFLDO� SDUD�R�
VXFHVVR�GD�UHDELOLWDomR�LPSODQWR�VXSRUWDGD�p�D�SUHVHQoD�GH�XPD�TXDQWLGDGH�H�D�TXDOLGDGH�
yVVHDV�DGHTXDGDV��(VWD�GHYH�SHUPLWLU�D�FRORFDomR�H�PDQXWHQomR�DGHTXDGD�GRV�LPSODQWHV�H�
UHVSHWLYDV�UHDELOLWDo}HV����
$�PD[LOD�SRVWHULRU�HGrQWXOD�DSUHVHQWD�VH�IUHTXHQWHPHQWH�FRPR�XPD�GDV�]RQDV�SUREOHPiWLFDV�
SDUD�D�UHDELOLWDomR� LPSODQWR�VXSRUWDGD��$�UHDEVRUomR�yVVHD�DVVRFLDGD�j�SHUGD�GHQWiULD�H�D�
SQHXPDWL]DomR�GR�VHLR�PD[LODU�VmR�DV�SULQFLSDLV�FDXVDV�GR�GpÀFH�yVVHR�TXH�KDELWXDOPHQWH�
FDUDFWHUL]D�HVWD�UHJLmR�7, 8

1D� DWXDOLGDGH�� D� HOHYDomR� FLU~UJLFD� GR� VHLR� PD[LODU� FRQWLQXD� D� VHU� XPD� GDV� RSo}HV� PDLV�
XWLOL]DGDV�FRPSDUDWLYDPHQWH�D�RXWUDV�WpFQLFDV�PHQRV�RX�PDLV�LQYDVLYDV��FRPR�D�XWLOL]DomR�GH�
LPSODQWHV�FXUWRV�RX�R�UHFXUVR�D�LPSODQWHV�]LJRPiWLFRV��UHVSHWLYDPHQWH��(VWD�WpFQLFD�FDUDFWHUL]D�
VH� SRU� XPD� FRPSOH[LGDGH�PRGHUDGD� D� HOHYDGD�� WHQGR� DVVRFLDGD� XP� ULVFR� FRQVLGHUiYHO� GH�
FRPSOLFDo}HV�����

CONSIDERAÇÕES ANATÓMICAS
2� VHLR�PD[LODU�é R�PDLRU� GRV� VHLRV� SHULQDVDLV� H� HVWi� ORFDOL]DGD�QR� RVVR�PD[LODU�� 7HP�XPD�
IRUPD�SLUDPLGDO�� VHQGR�D�EDVH�FRLQFLGHQWH�FRP�D�SDUHGH� ODWHUDO�GD� IRVVD�QDVDO�H�R�YpUWLFH�
FRP�R�RVVR�]LJRPiWLFR��$�SDUHGH�VXSHULRU�GR�VHLR�FRUUHVSRQGH�j�EDVH�GD�yUELWD��DFRPRGDQGR�
R�FDQDO�LQIUDRUELWiULR��1D�]RQD�SyVWHUR�VXSHULRU�GD�IDFH�PHGLDO�GR�VHLR�HQFRQWUD�VH�R�ostium 

PD[LODU��UHVSRQViYHO�SHOD�FRPXQLFDomR�FRP�D�IRVVD�QDVDO�H�ORFDOL]DGR��HP�PpGLD��D���PP�GR�
SDYLPHQWR�GR�VHLR� �3DUD�HYLWDU�FRPSOLFDo}HV�LQIHFLRVDV�HVWH�GHYH�HVWDU�VHPSUH�GHVREVWUXtGR��
$�H[WHQVmR�DQWHULRU�GR�VHLR�SRGH�LU�DWp�j�UHJLmR�GRV�SUp�PRODUHV�RX�PHVPR�FDQLQRV��&RQWXGR�
D� YDULDELOLGDGH�DQDWyPLFD� p� JUDQGH��2� SDYLPHQWR� GR� VHLR�PD[LODU� WHP�XPD� IRUPD� FRQYH[D��
VLWXDQGR�VH�R�SRQWR�PDLV�FRQYH[R�KDELWXDOPHQWH�QD�UHJLmR�GR����PRODU�������
2�WDPDQKR�GH�FDGD�VHLR�YDULD�GH�LQGLYtGXR�SDUD�LQGLYtGXR��1R�DGXOWR�D�ODUJXUD�PpGLD�p�GH����
PP�QD�EDVH�H�D�DOWXUD�PpGLD�p�GH���PP��7HP�XP�YROXPH�PpGLR�GH���PO��YDULDomR�GH�����D�
����PO���2�VHLR�PD[LODU�PDQWpP�DV�VXDV�GLPHQV}HV�DWp�RV�GHQWHV�GHÀQLWLYRV�HVIROLDUHP��9DL�
GHSRLV�DXPHQWDQGR�GH�WDPDQKR�DR�ORQJR�GD�YLGD��HVSHFLDOPHQWH�TXDQGR�VH�SHUGHP�RV�GHQWHV�
SRVWHULRUHV��(VWH�SURFHVVR�GHVLJQD�VH�SRU�SQHXPDWL]DomR�H�p��SRVVLYHOPHQWH��FRQVHTXrQFLD�GD�
DXVrQFLD�GH�HVWLPXODomR�yVVHD�SHOD�IXQomR�RFOXVDO���
2� VHLR� PD[LODU� p� IUHTXHQWHPHQWH� GLYLGLGR� HP� QRYDV� FDYLGDGHV� LQWUD�VLQXVDLV� SHORV� VHSWRV�
YHUWLFDLV�LQWHUQRV��&RP�XPD�RFRUUrQFLD�GH����D������SRGHP�VHU�WRWDLV�RX�SDUFLDLV�H��HP�JHUDO��
VmR� XQLWiULRV� H� XQLODWHUDLV�� 4XDQGR� SUHVHQWHV�� D� VXD� ORFDOL]DomR� p�� HP�����GRV� FDVRV�� QD�
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UHJLmR�DQWHULRU�HQWUH�R�VHJXQGR�SUp�PRODU�H�SULPHLUR�PRODU��4XDQGR�SDUFLDLV�D�DOWXUD�PpGLD�p�
GH����PP��YDULDomR�GH���D���PP���&ODVVLÀFDP�VH�HP�SULPiULRV�RX�VHFXQGiULRV��FRQIRUPH�WrP�
RULJHP�QR�GHVHQYROYLPHQWR�RX�VXUJHP�DSyV�D�SHUGD�GH�GHQWHV�SRVWHULRUHV��UHVSHWLYDPHQWH��
(VWHV�GHYHP�VHU�H[SORUDGRV�H�LGHQWLÀFDGRV�DQWHV�GH�TXDOTXHU�DERUGDJHP�FLU~UJLFD��SHOR�TXH�
D�FRQGLFLRQDP�HP�WHUPRV�GH�WpFQLFD�FLU~UJLFD��H[��QHFHVVLGDGH�GH�P~OWLSODV�MDQHODV�ODWHUDLV�
SDUD� DERUGDU� DV� GLIHUHQWHV� FDYLGDGHV� IRUPDGDV�� H� DXPHQWDP� VLJQLÀFDWLYDPHQWH� R� ULVFR� GH�
SHUIXUDomR�GD�PHPEUDQD�GH�6FKQHLGHU������
$�PXFRVD�VLQXVDO�TXH�UHYHVWH�R�VHLR��FRQKHFLGD�FRPR�PHPEUDQD�GH�6FKQHLGHU��HVWi�DGHULGD�
DR� RVVR� VXEMDFHQWH�� +LVWRORJLFDPHQWH� p� PXOWLODPLQDU�� LQFOXLQGR� XPD� FDPDGD� GH� HSLWpOLR�
UHVSLUDWyULR��HSLWpOLR�FLOLDGR�SVHXGRHVWUDWLÀFDGR��TXH�UHFREUH�D�FDPDGD�GH�WHFLGR�FRQMXQWLYR�
OD[R�H�R�SHULyVWHR��$SUHVHQWD�XPD�HVSHVVXUD�YDULiYHO�GH������PP�D������PP��8PD�PDLRU�
HVSHVVXUD�GH�PHPEUDQD�HVWi�QRUPDOPHQWH�DVVRFLDGD�D�XP�ELyWLSR�JHQJLYDO�JURVVR�H�KLVWyULD�
GH�VLQXVLWH�FUyQLFD��3HOR�FRQWUiULR��HVSHVVXUDV�GH�PHPEUDQD�PDLV�UHGX]LGDV�HVWmR�DVVRFLDGDV��
SRU� H[HPSOR�� D� SDFLHQWHV� IXPDGRUHV�� $� VD~GH� VLQXVDO� p� JDUDQWLGD� VHPSUH� TXH� VH� YHULÀFD�
DGHTXDGD�SHUPHDELOL]DomR�GR�VHLR�PD[LODU��(VWD�p�DVVHJXUDGD�SHOD�GUHQDJHP�SRVWXUDO�H�DomR�
GR�UHYHVWLPHQWR�HSLWHOLDO�FLOLDGR��TXH�LPSXOVLRQD�DV�EDFWpULDV�HP�GLUHomR�DR�ostium.������ 

$�YDVFXODUL]DomR�GR�VHLR�PD[LODU�p�DVVHJXUDGD�SULQFLSDOPHQWH�SHOD�DUWpULD�PD[LODU��$V�DUWpULDV�
DOYpRODU� VXSHULRU� SRVWHULRU� H� LQIUDRUELWiULD� DQDVWRPRVDP�VH� QD� SDUHGH� yVVHD� ODWHUDO�� D� ���
PP�GD�FULVWD�yVVHD�DOYHRODU��HP�PpGLD��'D�DQDVWRPRVH�LQWUDyVVHD�UHVXOWDP�GLYHUVRV�UDPRV��
DOJXQV� GHVWHV� SHUFRUUHUHP� D� SDUHGH� ODWHUDO� GR� VHLR� D� GLIHUHQWHV� DOWXUDV� H� D� VXD� DYDOLDomR�
GHYH�VHU� UHDOL]DGD�QR�SODQHDPHQWR�GD�FLUXUJLD��SHOR� ULVFR�GH�FRPSOLFDo}HV��$V�KHPRUUDJLDV�
LQWUDRSHUDWyULDV�LQWHQVDV�WrP��QRUPDOPHQWH��RULJHP�QD�OHVmR�GD�DUWpULD�GD�SDUHGH�ODWHUDO�GR�
VHLR�RX�QD�SHUIXUDomR�GD�PHPEUDQD�GH�6FKQHLGHU��1R�SDYLPHQWR�GR�VHLR�QmR�H[LVWHP�YDVRV�
VDQJXtQHRV� TXH� SRVVDP� RULJLQDU� KHPRUUDJLDV� LQWHQVDV� 2� VXSULPHQWR� QHUYRVR� SURYpP� GRV�
UDPRV�GR�QHUYR�PD[LODU����� ��
$� SDUHGH� ODWHUDO� GR� VHLR� DSUHVHQWD� XPD� JUDQGH� YDULDELOLGDGH� QD� HVSHVVXUD�� 2V� YDORUHV�
DSUHVHQWDP�VH�HQWUH�RV�����H�RV����PP��1R�JpQHUR�IHPLQLQR�D�SDUHGH�p�KDELWXDOPHQWH�PDLV�
ÀQD�TXH�QR�PDVFXOLQR��e�IXQGDPHQWDO�D�VXD�DYDOLDomR�LQLFLDO�SDUD�DGHTXDomR�GD�WpFQLFD�GH�
DERUGDJHP�������
$V�IXQo}HV�GR�VHLR�PD[LODU�VmR�D�KXPLGLÀFDomR�H�DTXHFLPHQWR�GR�DU�LQVSLUDGR��D�GLPLQXLomR�GR�
SHVR�GR�HVTXHOHWR�IDFLDO��D�FRQWULEXLomR�QDV�IXQo}HV�ROIDWLYDV�H�SURYLGHQFLDU�UHVVRQkQFLD�j�YR]��

REABILITAÇÃO IMPLANTO-SUPORTADA NO MAXILAR POSTERIOR
1D� UHDELOLWDomR� LPSODQWR�VXSRUWDGD� GR� VHWRU� SRVWHULRU�PD[LODU� H[LVWHP�DOJXPDV� DOWHUQDWLYDV�
SDUD�HYLWDU�D�DERUGDJHP�GR�VHLR�� WDLV�FRPR��D�XWLOL]DomR�GH� LPSODQWHV�FXUWRV��GH� LPSODQWHV�
LQFOLQDGRV�PHVLDO�RX�GLVWDOPHQWH��H�RV�LPSODQWHV�]LJRPiWLFRV��$�UHDELOLWDomR�GH�DFRUGR�FRP�R�
FRQFHLWR�GR�DUFR�GHQWiULR�FXUWR��UHDELOLWDomR�DWp����SUp�PRODU��p�RXWUD�RSomR��&RP�HVWH�WLSR�GH�
RFOXVmR�p�PDQWLGD�����D�����GD�FDSDFLGDGH�IXQFLRQDO�GR�GRHQWH�������
$R�ORQJR�GRV�DQRV��GLIHUHQWHV�WpFQLFDV�WrP�YLQGR�D�VHU�GHVHQYROYLGDV�SDUD�HOHYDomR�GR�SDYLPHQWR�
GR�VHLR�PD[LODU��3KLOLS�%R\QH�IRL�R�SULPHLUR�D�UHODWDU�D�HOHYDomR�GR�SDYLPHQWR�GR�VHLR�PD[LODU�SRU�
UD]}HV�SUp�SURWpWLFDV��QD�GpFDGD�GH�����4XLQ]H�DQRV�GHSRLV��%R\QH�UHFRUUHX�WDPEpP�j�HOHYDomR�
GR�VHLR�PD[LODU�FRP�MDQHOD�ODWHUDO�SDUD�SRVWHULRUPHQWH�LQVWDODU�LPSODQWHV�HP�OkPLQD���
7DWXP��������GHVFUHYHX�SHOD�SULPHLUD�YH]�XPD�DERUGDJHP�WUDQVDOYHRODU�SDUD�D�HOHYDomR�GR�
SDYLPHQWR�GR�VHLR�H�VXEVHTXHQWH�FRORFDomR�GH�LPSODQWHV���
5REHUW� 6XPPHUV� GHVFUHYHX� RXWUD� WpFQLFD� WUDQVDOYHRODU� SDUD� D� HOHYDomR� GR� SDYLPHQWR� GR�
VHLR�PD[LODU�� XWLOL]DQGR�RVWHyWRPRV� FyQLFRV� FRP�XP�DXPHQWR� JUDGXDO� GH�GLkPHWURV� SDUD� D�
SUHSDUDomR�GR�OHLWR�LPSODQWDU��5HVXPLGDPHQWH�R�RVVR�p�SUHSDUDGR�DWp���D���PP�GR�SDYLPHQWR�
GR�VHLR��'HSRLV��FRP�R�RVWHyWRPR�HIHWXD�VH�XPD�IUDWXUD�HP�UDPR�YHUGH�GHVVH�RVVR�UHVLGXDO��
HPSXUUDGR�VXDYHPHQWH�D�PHPEUDQD�GH�6FKQHLGHU�H��DVVLP��R�SDYLPHQWR�é HOHYDGR�DWUDYpV�GR�
OHLWR�WUDQVDOYHRODU�FULDGR��(VWD�WpFQLFD�HVWi�DVVRFLDGD�D�XPD�WD[D�GH�VXFHVVR�GH������DRV����
PHVHV���
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CONTRAINDICAÇÕES PARA A ELEVAÇÃO DO SEIO MAXILAR
$OpP� GDV� FRQWUDLQGLFDo}HV� DEVROXWDV� PpGLFDV� H� PHGLFDPHQWRVDV� UHODFLRQDGDV� FRP� D�
FRORFDomR�GH�LPSODQWHV�GHQWiULRV��WDPEpP�H[LVWHP�FRQWUDLQGLFDo}HV�ORFDLV�SDUD�D�HOHYDomR�GR�
VHLR�PD[LODU�H�TXH�SRGHP�VHU�GLYLGLGDV�TXDQWR�DR�ULVFR�HP�

���5LVFR�(OHYDGR
� ��3HULRGRQWLWH�FUyQLFD�
� ��6LQXVLWH�DJXGD�
� ��5HDEVRUomR�yVVHD�H[WUHPD�H�FRPXQLFDomR�RUR�DQWUDO�

���5LVFR�0RGHUDGR
� ��3DFLHQWHV�IXPDGRUHV�
� ��$OWHUDo}HV�QD�PHPEUDQD�GH�6FKQHLGHU��KLSHUWURÀD�SRU�VLQXVLWH�FUyQLFD��
��������PXFRFHORV��WXPRUHV�EHQLJQRV��TXLVWRV��GLVSODVLDV��HWF���
� ��(VSHVVDPHQWR�GD�PHPEUDQD�SRU�PRWLYRV�LQIHFLRVRV�
� ��3UHVHQoD�GH�SyOLSRV�LQÁDPDWyULRV�
� ��8VR�GH�HVWHURLGHV�LQDODWyULRV��
�������&RQVXPR�GH�GURJDV�

TÉCNICAS DE ELEVAÇÃO DO SEIO MAXILAR 
9iULDV� WpFQLFDV� FLU~UJLFDV� WrP� VLGR� XWLOL]DGDV� SDUD� D� HOHYDomR� GR� VHLR�PD[LODU�� $V� WpFQLFDV�
PDLV� FRPXPPHQWH� XVDGDV� VmR� D� DERUGDJHP� GR� VHLR� DWUDYpV� GH� MDQHOD� ODWHUDO� �WpFQLFD� GH�
&DOGZHOO�/XF��RX�D�DERUGDJHP�DWUDYpV�GR�UHERUGR�DOYHRODU� �WpFQLFD�GH�6XPPHUV���$�GHFLVmR�
HQWUH�D�XWLOL]DomR�GH�XPD�RX�GH�RXWUD�WpFQLFD�HVWi�HVVHQFLDOPHQWH�EDVHDGD�QD�TXDQWLGDGH�GH�
RVVR�UHPDQHVFHQWH�DOYHRODU�GLVSRQtYHO�H�QD�SRVVLELOLGDGH�GH�REWHU�HVWDELOLGDGH�SULPiULD�GRV�
LPSODQWHV�FRORFDGRV��1HVWH�DUWLJR�VHUi�GHVFULWR�R�SURWRFROR�SDUD�DERUGDJHP�GR�VHLR�PD[LODU�
DWUDYpV�GH�MDQHOD�ODWHUDO�

A� WpFQLFD�GD� MDQHOD� ODWHUDO�HVWi� LQGLFDGD�TXDQGR�D�DOWXUD�GR�UHERUGR�yVVHR�UHPDQHVFHQWH�p�
PHQRU�RX�LJXDO�D��PP��$�GHFLVmR�SHOD�FRORFDomR�VLPXOWkQHD�RX�GLIHULGD�GRV�LPSODQWHV�GHQWiULRV�
GHSHQGH� VH� R� UHERUGR� UHPDQHVFHQWH� p� VXÀFLHQWH� RX� QmR� SDUD� D� REWHQomR� GH� HVWDELOLGDGH�
SULPiULD� GHVWHV�� (VWD� WpFQLFD� WDPEpP� p� SUHFRQL]DGD� HP� VLWXDo}HV� GH� DQDWRPLD� VLQXVDO�
FRPSOH[D�� QD� UHVROXomR� GH� FRPSOLFDo}HV� GD� WpFQLFD� WUDQVDOYHRODU�� RX� TXDQGR� VH� SUHWHQGH�
FRORFDU�YiULRV�LPSODQWHV�QD�UHJLmR�GR�VHLR��&RQFRPLWDQWHPHQWH�SRGH�HIHWXDU�VH�XP�DXPHQWR�
GD�ODUJXUD�GR�UHERUGR�DWUDYpV�GD�UHJHQHUDomR�yVVHD�JXLDGD��52*���2�SURWRFROR�XWLOL]DGR�QHVWD�
WpFQLFD�FRPSUHHQGH�RV�VHJXLQWHV�SDVVRV�

1) $YDOLDomR�GR�HVSDoR�GLVSRQtYHO�LQWHUDUFDGDV�FRP�RV�PRGHORV�PRQWDGRV�HP�DUWLFXODGRU��ÀJXUD����

2) ([DPH� LPDJLROyJLFR� WULGLPHQVLRQDO� SDUD� DYDOLDomR� GDV� GLPHQV}HV� GR� UHERUGR� DOYpRODU�
UHPDQHVFHQWH��GD�SUHVHQoD�GH�VHSWRV�yVVHRV�H�GD�ORFDOL]DomR�GD�DUWpULD�QD�SDUHGH�ODWHUDO�GR�
VHLR��ÀJXUD�����

3) $SyV�D�DQHVWHVLD��HIHWXD�VH�XPD�SULPHLUD� LQFLVmR�VREUH�D�FULVWD�DOYpRODU�H�GH�HVSHVVXUD�
WRWDO��OLJHLUDPHQWH�GHVORFDGD�SDUD�SDODWLQR��GHVGH�GLVWDO�GR�FDQLQR�DWp�j�WXEHURVLGDGH��ÀJXUD�
����2�LPSRUWDQWH�p�TXH�HVWD�LQFLVmR�VHMD�PDLV�ORQJD�GR�TXH�R�WDPDQKR�kQWHUR�SRVWHULRU�GD�IXWXUD�
MDQHOD��3DUD�IDFLOLWDU�D�YLVLELOLGDGH�GD�SDUHGH�ODWHUDO�GR�VHLR��HIHWXDP�VH�LQFLV}HV�GH�GHVFDUJD�
HP�PHVLDO��H�iV�YH]HV�WDPEpP�HP�GLVWDO��DWp�DR�IXQGR�GR�YHVWtEXOR��7RGDV�DV�LQFLV}HV�GHYHP�
ÀFDU�DIDVWDGDV�GR�FRQWRUQR�GD�IXWXUD�MDQHOD�SDUD�DVVLP�IDFLOLWDU�R�HQFHUUDPHQWR�SULPiULR�

4) 'HVFRODPHQWR�GH�XP�UHWDOKR�GH�HVSHVVXUD�WRWDO�SDUD�H[SRU�D�SDUHGH�ODWHUDO�GR�VHLR�PD[LODU��
1mR�p�QHFHVViULR�GHVFRODU�HP�SDODWLQR��ÀJXUD����
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5) Osteotomia

a. 'HPDUFDomR�GD�MDQHOD�GH�DFHVVR�EDVHDGR�QD�SODQLÀFDomR�FOtQLFD�H�UDGLROyJLFD��2�FRQWRUQR�
GD� MDQHOD� GHYH� VHU� RYDO� RX� UHWDQJXODU� FRP� RV� FDQWRV� DUUHGRQGDGRV�� 2� WDPDQKR� LGHDO� GD�
RVWHRWRPLD�YDULD�HP�IXQomR�GD�TXDQWLGDGH�GH�HOHYDomR�QHFHVViULD�H�GR�Q~PHUR�H�SRVLomR�GRV�
LPSODQWHV�D�LQVWDODU��GHYHQGR�HVWDU�ORFDOL]DGD�DSUR[LPDGDPHQWH���PP�DFLPD�GR�SDYLPHQWR�H�
D���PP�GD�SDUHGH�DQWHULRU�GR�VHLR��
b. 7pFQLFD�URWDWyULD��D�SUHSDUDomR�GD�RVWHRWRPLD�p�IHLWD�FRP�XPD�WXUELQD��RX�FRP�XPD�SHoD�
GH�PmR��H�XPD�EURFD�HVIpULFD�GLDPDQWDGD�RX�GH�FDUERUHWR�GH�WXQJVWpQLR�Q����RX����VHPSUH�
FRP�LUULJDomR�DEXQGDQWH��ÀJXUD�����$�RVWHRWRPLD�GHYH�VHU�IHLWD�FRP�PRYLPHQWRV�ODWHUDLV�OHYHV�
DWp�VH�REVHUYDU�D�WRQDOLGDGH�D]XODGD�GD�PHPEUDQD�GH�6FKQHLGHU��(VWD�RVWHRWRPLD�SRGH�VHU�
LQFRPSOHWD�QR�ERUGR�VXSHULRU�GD�MDQHOD�SHUPLWLQGR�TXH�D�SDUHGH�yVVHD�VHMD�GREUDGD�SDUD�R�
LQWHULRU�GR�VHLR�DSyV�D�IUDWXUD�HP�UDPR�YHUGH��ÀJXUD��D���$OWHUQDWLYDPHQWH��D�RVWHRWRPLD�SRGH�
VHU�HIHWXDGD�HP� WRGR�R�SHUtPHWUR�GD� MDQHOD�GHL[DQGR�XPD�´LOKDµ�yVVHD�XQLGD�j�PHPEUDQD�
�ÀJXUD��E���(VWD�WiEXD�SRGH�SHUPDQHFHU�XQLGD�j�PHPEUDQD��VHQGR�HOHYDGD�MXQWDPHQWH�FRP�
HVWD�� RX�SRGH�VHU� UHPRYLGD��1mR�H[LVWHP�HVWXGRV�TXH�GHPRQVWUHP�TXH�XPD�DERUGDJHP�p�
VXSHULRU� j� RXWUD�� (P� FDVR� GH� VHLRV�PDLV� HVWUHLWRV�� SRGH� QmR� VHU� SRVVtYHO�PDQWHU� D� MDQHOD�
DGHULGD�j�PHPEUDQD�GHYLGR�j�LQWHUIHUrQFLD�FRP�D�SDUHGH�PHGLDO�
c. 7pFQLFD�SLH]RHOpWULFD��D�SUHSDUDomR�GD�RVWHRWRPLD�VHJXH�R�PHVPR�SURWRFROR�XWLOL]DGR�QD�
WpFQLFD�URWDWyULD��PDV�p�IHLWD�DWUDYpV�GH�YLEUDomR�XOWUDVVyQLFD�GH�EDL[D�IUHTXrQFLD��$�XWLOL]DomR�
GHVWD�WpFQLFD�HVWi�DVVRFLDGD�D�PHQRU�ULVFR�GH�KHPRUUDJLD�GXUDQWH�D�RVWHRWRPLD�H�D�PHQRU�ULVFR�
GH�SHUIXUDomR�GD�PHPEUDQD��ÀJXUD�����7UrV�HVWXGRV���������UHSRUWDUDP�WD[DV�GH�SHUIXUDomR�GD�
PHPEUDQD�GH����������H������TXDQGR�XWLOL]DUDP�D�FLUXUJLD�SLH]RHOpWULFD��(VWH�YDORU�p�LQIHULRU�
DRV�������GHVFULWRV�QXPD�UHYLVmR�VLVWHPiWLFD�SXEOLFDGD�HP��������

Fig. 1 - Modelos montados em articulador. Contorno cervical das coroas clínicas relativamente ao rebordo desdentado

Fig. 2�²�&RUWH�SDUD�D[LDO�GR�VHLR�GLUHLWR�FRP�LGHQWLÀFDomR�GD�DUWpULD�QD�SDUHGH�ODWHUDO�GR�VHLR��FtUFXOR�YHUPHOKR��
               e da distância desta ao rebordo alveolar. Rebordo residual com 1,8mm de altura e 11mm de largura 

Fig. 3���,QFLVmR�FUHVWDO�GHVORFDGD�SDUD�SDODWLQR
Fig. 4 - Parede lateral do seio maxilar exposta

1) 2) 3) 4)

Fig. 5���3UHSDUDomR�GD�RVWHRWRPLD�FRP�EURFD�GLDPDQWDGD�HP�WXUELQD���WpFQLFD�URWDWyULD�
Fig. 6a - Osteotomia incompleta do bordo superior da janela, permitindo a fratura em ramo verde 

               e a rotaomR�SDUD�R�LQWHULRU�GR�VHLR
Fig. 6b - Osteotomia a 360º isolando a janela do seio da restante parede lateral

Fig. 7���3UHSDUDomR�GD�RVWHRWRPLD�FRP�XOWUDVVRQV�FLU~UJLFR���WpFQLFD�SLH]RHOpWULFD

5) 6a) 6b) 7)
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6) $SyV� YHULÀFDU� D�PRELOLGDGH� GD� MDQHOD� yVVHD�� SURFHGH�VH� DR� GHVFRODPHQWR� FXLGDGRVR�GD�
PHPEUDQD�DWUDYpV�GH�FXUHWDV�SUySULDV��&DVR�QmR�VHMD�UHPRYLGD��D�WiEXD�yVVHD�GD� MDQHOD�p�
HPSXUUDGD�H�UHÁHWLGD�SDUD�R�LQWHULRU�GR�VHLR��RQGH�YDL�VHUYLU�FRPR�R�QRYR�WHWR�GR�HVSDoR�D�VHU�
SUHHQFKLGR�SHOR�PDWHULDO�GH�HQ[HUWR��ÀJXUD�����2�GHVFRODPHQWR�GD�PHPEUDQD�GHYH�VHU�IHLWR�
WDPEpP�QDV�SDUHGHV�PHGLDO�H�DQWHULRU�DWp�j�DOWXUD�SUHWHQGLGD��SRLV�R�VXSULPHQWR�YDVFXODU�GR�
PDWHULDO�GH�SUHHQFKLPHQWR�YHP�IXQGDPHQWDOPHQWH�GDV�SDUHGHV�GR�VHLR�H�QmR�GD�PHPEUDQD�
GH�6FKQHLGHU���

7) O espaço criado p�SUHHQFKLGR�FRP�PDWHULDO�GH�HQ[HUWR��ÀJXUD�����2�RVVR�DXWyORJR�p�FRQVLGHUDGR�
R�PDWHULDO�GH�SUHHQFKLPHQWR�GH�UHIHUrQFLD����1R�HQWDQWR��D�XWLOL]DomR�GH�VXEVWLWXWRV�yVVHRV�
LVRODGRV�RX�PLVWXUDGRV�FRP�RVVR�DXWyORJR�SDUHFH�QmR�DIHWDU�D�VREUHYLYrQFLD�GRV�LPSODQWHV 

H�UHVXOWD�QXPD�PHQRU�PRUELOLGDGH�SDUD�R�SDFLHQWH��� �� ���6H�H[LVWLU�RVVR�UHVLGXDO�VXÀFLHQWH�
SDUD�REWHU�HVWDELOLGDGH�SULPiULD��RV�LPSODQWHV�SRGHP�VHU�FRORFDGRV�VLPXOWDQHDPHQWH�FRP�D�
HOHYDomR�GR�VHLR��1HVWH�FDVR��FRORFD�VH�SULPHLUR�R�HQ[HUWR�QD�UHJLmR�PHGLDO�H�DQWHULRU�GR�VHLR�
H�Vy�GHSRLV�VH�FRORFDP�RV�LPSODQWHV��WHUPLQDQGR�FRP�R�SUHHQFKLPHQWR�GD�UHVWDQWH�FDYLGDGH�
�ÀJXUD�����

8) $SyV� R� SUHHQFKLPHQWR� GR� VHLR�� D� MDQHOD� SRGH� VHU� HQFHUUDGD� FRP� XPD� PHPEUDQD�
UHDEVRUYtYHO� �ÀJXUD����� RX�QmR� UHDEVRUYtYHO� RX� FRP�D� FRUWLFDO� yVVHD� UHPRYLGD�DTXDQGR�GD�
RVWHRWRPLD��GHSHQGHQGR�GD�WpFQLFD�GH�DERUGDJHP�XWLOL]DGD���$�FRORFDomR�GD�PHPEUDQD�HVWi�
DVVRFLDGD�D�XP�DXPHQWR�GD�IRUPDomR�GH�RVVR�QR�VHLR�UHJHQHUDGR��� ���3MHWXUVVRQ�HW�DO���QXPD�
UHYLVmR�VLVWHPiWLFD�YHULÀFDUDP�TXH�D�WD[D�GH�IUDFDVVR�DQXDO�GRV�LPSODQWHV�FRORFDGRV�HP�VHLRV�
UHJHQHUDGRV� IRL� VLJQLÀFDWLYDPHQWH�PDLRU� TXDQGR� QmR� VH� XWLOL]RX�PHPEUDQD� VREUH� D� MDQHOD�
ODWHUDO�����YV����������

Fig. 8���$�MDQHOD�yVVHD�p�UHÁHWLGD�SDUD�R�LQWHULRU�GR�VHLR�H�YDL�IRUPDU�R�WHWR�GD�FDYLGDGH�D�UHJHQHUDU
Fig. 9 - Preenchimento da cavidade com xenoenxerto

Fig. 10 ��&RORFDomR�GRV�LPSODQWHV�VLPXOWDQHDPHQWH�FRP�D�HOHYDomR�GR�VHLR�PD[LODU
Fig. 11���&RORFDomR�GH�PHPEUDQD�GH�FRODJénio sobre a janela lateral

8) 9) 10) 11)

9) 2� UHWDOKR� p� UHSRVLFLRQDGR� H� VXWXUDGR� �ÀJXUD� ����� 2� HQFHUUDPHQWR� SULPiULR� GRV� WHFLGRV�
PROHV�p�LPSRUWDQWH�SDUD�SUHYHQLU�D�FRQWDPLQDomR�GR�HQ[HUWR��

10) 1R�SyV�RSHUDWyULR�R�SDFLHQWH�GHYH�VHU�LQVWUXtGR�SDUD�HYLWDU�DVVRDU�R�QDUL]��1R�FDVR�GH�WRVVLU�
RX�HVSLUUDU�GHYH�ID]r�OR�VHPSUH�FRP�D�ERFD�DEHUWD��5HODWLYDPHQWH�j�PHGLFDomR��GHYH�WRPDU�
�J�GH�DPR[LFLOLQD��RX�DPR[LFLOLQD�H�iFLGR�FODYXOkPLFR��RX����PJ�FOLQGDPLFLQD���[�GLD�GXUDQWH�
�GLDV��XP�DQWL�LQÁDPDWyULR�QmR�HVWHURLGH��$,1(�����D���YH]HV�SRU�GLD�GXUDQWH�R�WHPSR�QHFHVViULR�
H�ID]HU�ERFKHFKRV�FRP�FORURKH[LGLQD��$�XWLOL]DomR�GH�GHVFRQJHVWLRQDQWHV�QDVDLV�WDPEpP�SRGH�
DMXGDU�SDUD�PHOKRUDU�D�GUHQDJHP�SHOR�RVWLXP�

11) ��$SyV�XP�SHUtRGR�GH�FLFDWUL]DomR�TXH�SRGH�YDULDU�HQWUH���D���PHVHV��GHSHQGHQGR�GR�WLSR�
GH�HQ[HUWR��RV�LPSODQWHV�VmR�FRORFDGRV��ÀJXUD�����
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COMPLICAÇÕES NA ELEVAÇÃO LATERAL DO SEIO MAXILAR
&RPR�HP�TXDOTXHU�LQWHUYHQomR��DV�FRPSOLFDo}HV�SRGHP�RFRUUHU�GXUDQWH�RX�DSyV�D�FLUXUJLD��
$� FRPSOLFDomR� PDLV� IUHTXHQWH� GXUDQWH� D� FLUXUJLD� p� D� SHUIXUDomR� GD� PHPEUDQD�� D� TXDO�
SRGH� RFRUUHU� HP������� GRV� FDVRV� ���� 1mR� p� FRQVHQVXDO� QD� OLWHUDWXUD� VH� HVWD� FRPSOLFDomR�
LQÁXHQFLD�D�VREUHYLYrQFLD�GRV�LPSODQWHV��3HTXHQDV�SHUIXUDo}HV����PP��SRGHP�VHU�UHVROYLGDV�
GREUDQGR�D�PHPEUDQD�GH�6FKQHLGHU�VREUH�VL�PHVPD�RX�VXWXUDQGR�D�PHPEUDQD�UDVJDGD�FRP�
VXWXUD�UHDEVRUYtYHO�RX�FREULQGR�D�SHUIXUDomR�FRP�XPD�PHPEUDQD�GH�FRODJpQLR��1R�FDVR�GH�
SHUIXUDo}HV�PDLV�H[WHQVDV��HVWi�SUHFRQL]DGR�D�XWLOL]DomR�GH�PHPEUDQDV�UHDEVRUYtYHLV�GH�PDLRU�
WDPDQKR�RX� OkPLQDV�GH�RVVR�FRUWLFDO��D�FRORFDomR�GH�HQ[HUWRV�yVVHRV�HP�EORFR�HP�YH]�GH�
SDUWLFXODGR��´SDUD�HYLWDU�D�GLVSHUVmR�SDUD�R�VHLRµ�RX�HQWmR�DERUWDU�D�FLUXUJLD�SDUD�HOHYDomR�GR�
VHLR��2XWUDV�FRPSOLFDo}HV�TXH�SRGHP�RFRUUHU�GXUDQWH�D�FLUXUJLD�VmR�D�KHPRUUDJLD�H�D�HQWUDGD�
DFLGHQWDO�GH�PDWHULDO�GH�HQ[HUWR�H�RX�LPSODQWH�V��QR�LQWHULRU�GR�VHLR��$�KHPRUUDJLD�SRGH�WHU�
RULJHP�QRV�YDVRV�VDQJXtQHRV�GR� UHWDOKR�PXFRSHULyVWHR��QD�PHPEUDQD�GH�6FKQHLGHU�RX�QR�
RVVR��2�VDQJUDPHQWR�GRV�WHFLGRV�PROHV�SRGH�VHU�FRQWURODGR�FRP�FRPSUHVVmR��DGPLQLVWUDomR�
GH�DQHVWpVLFR�FRP�YDVRFRQVWULWRU�RX�SRU�FDXWHUL]DomR��
$V�FRPSOLFDo}HV�SyV�RSHUDWyULDV�LQFOXHP��D�LQIHomR�GR�VHLR�H�GR�HQ[HUWR��UDUD�����GRV�FDVRV���
HQWUH�R���H���GLD�DSyV�D�FLUXUJLD��D�KHPRUUDJLD�QDVDO��D�GHLVFrQFLD�GD�VXWXUD��D�ItVWXOD�RURDQWUDO��
R�HGHPD�H�R�KHPDWRPD����

CONCLUSÃO
$�HOHYDomR�GR�VHLR�PD[LODU�DWUDYpV�GD�WpFQLFD�GD�MDQHOD�ODWHUDO�p�XP�SURFHGLPHQWR�DOWDPHQWH�
SUHYLVtYHO�SDUD�D�UHDELOLWDomR�SURWpWLFD�GD�PD[LOD�SRVWHULRU�DWUyÀFD�
$�FRORFDomR�VLPXOWkQHD�vs�GLIHULGD�GHSHQGH�GD�HVWDELOLGDGH�SULPiULD�GR�LPSODQWH��UHODFLRQDGD�
FRP�D�DOWXUD�GR�RVVR�UHPDQHVFHQWH�H�FRP�D�KDELOLGDGH�GR�RSHUDGRU���$V�WD[DV�GH�VREUHYLYrQFLD�
GRV�LPSODQWHV�VmR�VLPLODUHV�SDUD�DPEDV�DV�WpFQLFDV��
$�XWLOL]DomR�GH�LPSODQWHV�GH�VXSHUItFLH�UXJRVD�HVWi�DVVRFLDGD�D�WD[DV�GH�VREUHYLYrQFLD�PDLV�
HOHYDGDV�TXH�RV�LPSODQWHV�PDTXLQDGRV�
8WLOL]DomR�SUHIHUHQFLDO�GH�[HQRHQ[HUWRV�SDUWLFXODGRV�p�IDYRUiYHO�H�LPSOLFD�DSHQDV�XP�ORFDO�D�
LQWHUYHQFLRQDU��GLPLQXtGR�D�PRUELOLGDGH�SDUD�R�SDFLHQWH�
8WLOL]DomR�GH�PHPEUDQD�GH�FRODJpQLR�SDUD�UHFREULU�D�MDQHOD�ODWHUDO�p�DFRQVHOKiYHO�
(VSHUDU���D���PHVHV�WDQWR�QD�WpFQLFD�GLIHULGD�FRPR�QD�VLPXOWkQHD�DWp�FRORFDU�RV�LPSODQWHV�
HP�FDUJD�

Fig. 12 - Sutura do retalho

Fig. 13���6HLR�DQWHV�GD�HOHYDomR��D��H���PHVHV�DSyV�D�HOHYDomR��QR�GLD�GD�FRORFDomR�GRV�LPSODQWHV��E��e (c)

12) 13)
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YRLGV�LQ�WKH�PD[LOODU\�VLQXV��&OLQ�2UDO�,PSODQWV�5HV������
��� 6RWWR�0DLRU�%6��/LPD�&GH�$��6HQQD�30��&DPDUJRV�*GH�9��'HO�%HO�&XU\�$$��%LRPHFKDQLFDO�
HYDOXDWLRQ� RI� VXEFUHVWDO� GHQWDO� LPSODQWV� ZLWK� GLIIHUHQW� ERQH� DQFKRUDJHV�� %UD]� 2UDO� 5HV�
�����������
��� 6HW]HU�)&��.LP�6��&RPSDULVRQ�RI�ORQJ�WHUP�VXUYLYDO�RI�LPSODQWV�DQG�HQGRGRQWLFDOO\�WUHDWHG�
WHHWK��-�'HQW�5HV������������������
��� 5LQNH�6��5RHGLJHU�0��(LFNKRO]�3��/DQJH�.��=LHERO]�'��7HFKQLFDO�DQG�ELRORJLFDO�FRPSOLFDWLRQV�
RI�VLQJOH�PRODU�LPSODQW�UHVWRUDWLRQV��&OLQ�2UDO�,PSODQWV�5HV������
��� .OHLQ�02��6FKLHJQLW]�(��$O�1DZDV�%��6\VWHPDWLF�UHYLHZ�RQ�VXFFHVV�RI�QDUURZ�GLDPHWHU�GHQWDO�
LPSODQWV��,QW�-�2UDO�0D[LOORIDF�,PSODQWV���������6XSSO�������
��� *DUDLFRD�3D]PLQR�&��6XDUH]�/RSH]�GHO�$PR�)��0RQMH�$��HW�DO�� ,QÁXHQFH�RI�FURZQ�LPSODQW�
UDWLR�RQ�PDUJLQDO�ERQH�ORVV��D�V\VWHPDWLF�UHYLHZ��-�3HULRGRQWRO��������������������
��� .DQQR� 7�� 0LWVXJL� 0�� 3DHQJ� -<�� HW� DO�� 6LPXOWDQHRXV� VLQXV� OLIWLQJ� DQG� DOYHRODU� GLVWUDFWLRQ�
RI�D�VHYHUHO\�DWURSKLF�SRVWHULRU�PD[LOOD�IRU�RUDO�UHKDELOLWDWLRQ�ZLWK�GHQWDO� LPSODQWV�� ,QW�-�'HQW�
�����������������
��� -HQVHQ� 7�� 6FKRX� 6�� 6WDYURSRXORV� $�� 7HUKH\GHQ� +�� +ROPVWUXS� 3�� 0D[LOODU\� VLQXV� ÁRRU�
DXJPHQWDWLRQ� ZLWK� %LR�2VV� RU� %LR�2VV� PL[HG� ZLWK� DXWRJHQRXV� ERQH� DV� JUDIW� LQ� DQLPDOV�� D�
V\VWHPDWLF�UHYLHZ��,QW�-�2UDO�0D[LOORIDF�6XUJ�������������������
��� &KHQ� 67�� %HDJOH� -�� -HQVHQ� 66�� &KLDSDVFR� 0�� 'DUE\� ,�� &RQVHQVXV� VWDWHPHQWV� DQG�
UHFRPPHQGHG�FOLQLFDO�SURFHGXUHV�UHJDUGLQJ�VXUJLFDO�WHFKQLTXHV��,QW�-�2UDO�0D[LOORIDF�,PSODQWV�
��������6XSSO�������
����:HQ� 6&�� /LQ� <+�� <DQJ� <&��:DQJ� +/�� 7KH� LQÁXHQFH� RI� VLQXV�PHPEUDQH� WKLFNQHVV� XSRQ�
PHPEUDQH�SHUIRUDWLRQ�GXULQJ�WUDQVFUHVWDO�VLQXV�OLIW�SURFHGXUH��&OLQ�2UDO�,PSODQWV�5HV������
����(VSRVLWR�0��)HOLFH�3��:RUWKLQJWRQ�+9��,QWHUYHQWLRQV�IRU�UHSODFLQJ�PLVVLQJ�WHHWK��DXJPHQWDWLRQ�
SURFHGXUHV�RI�WKH�PD[LOODU\�VLQXV��&RFKUDQH�'DWDEDVH�6\VW�5HY��������&'�������
���� %RIIDQR� 3�� )RURX]DQIDU� 7�� &XUUHQW� FRQFHSWV� RQ� FRPSOLFDWLRQV� DVVRFLDWHG� ZLWK� VLQXV�
DXJPHQWDWLRQ�SURFHGXUHV��-�&UDQLRIDF�6XUJ������������H������
����*RVDX�0��5LQN�'��'ULHPHO�2��'UDHQHUW�)*��0D[LOODU\�VLQXV�DQDWRP\��D�FDGDYHULF�VWXG\�ZLWK�
FOLQLFDO�LPSOLFDWLRQV��$QDW�5HF��+RERNHQ��������������������
����/LQGKH�-��/DQJ�1��.DUULQJ�7��(OHYDWLRQ�RI�WKH�PD[LOODU\�VLQXV�ÁRRU��&OLQLFDO�3HULRGRQWRORJ\�DQG�
,PSODQW�'HQWLVWU\��)LIWK�(GLWLRQ�HG�������
����8OP�&:��6RODU�3��*VHOOPDQQ�%��0DWHMND�0��:DW]HN�*��7KH�HGHQWXORXV�PD[LOODU\�DOYHRODU�
SURFHVV�LQ�WKH�UHJLRQ�RI�WKH�PD[LOODU\�VLQXV��D�VWXG\�RI�SK\VLFDO�GLPHQVLRQ��,QW�-�2UDO�0D[LOORIDF�
6XUJ�������������������
����.R\PHQ�5��*RFPHQ�0DV�1��.DUDFD\OL�8��HW�DO��$QDWRPLF�HYDOXDWLRQ�RI�PD[LOODU\�VLQXV�VHSWD��
VXUJHU\�DQG�UDGLRORJ\��&OLQ�$QDW�������������������
����.LP�0-�� -XQJ� 8:�� .LP� &6�� HW� DO�� 0D[LOODU\� VLQXV� VHSWD�� SUHYDOHQFH�� KHLJKW�� ORFDWLRQ�� DQG�
PRUSKRORJ\��$�UHIRUPDWWHG�FRPSXWHG�WRPRJUDSK\�VFDQ�DQDO\VLV��-�3HULRGRQWRO������������������
����+DGDU�7��<DQLY�(��6KYLOL�<��.RUHQ�5��6KYHUR�-��+LVWRSDWKRORJLFDO�FKDQJHV�RI�WKH�QDVDO�PXFRVD�
LQGXFHG�E\�VPRNLQJ��,QKDO�7R[LFRO���������������������
����$LPHWWL�0��0DVVHL�*��0RUUD�0��&DUGHVL�(��5RPDQR�)��&RUUHODWLRQ�EHWZHHQ�JLQJLYDO�SKHQRW\SH�
DQG�6FKQHLGHULDQ�PHPEUDQH�WKLFNQHVV��,QW�-�2UDO�0D[LOORIDF�,PSODQWV��������������������
����6RODU�3��*H\HUKRIHU�8��7UD[OHU�+��HW�DO��%ORRG�VXSSO\�WR�WKH�PD[LOODU\�VLQXV�UHOHYDQW�WR�VLQXV�
ÁRRU�HOHYDWLRQ�SURFHGXUHV��&OLQ�2UDO�,PSODQWV�5HV������������������
����(OLDQ�1��:DOODFH�6��&KR�6&��-DOERXW�=1��)URXP�6��'LVWULEXWLRQ�RI�WKH�PD[LOODU\�DUWHU\�DV�LW�
UHODWHV�WR�VLQXV�ÁRRU�DXJPHQWDWLRQ��,QW�-�2UDO�0D[LOORIDF�,PSODQWV������������������
���� 1HLYD� 5)�� *DSVNL� 5�� :DQJ� +/�� 0RUSKRPHWULF� DQDO\VLV� RI� LPSODQW�UHODWHG� DQDWRP\� LQ�
&DXFDVLDQ�VNXOOV��-�3HULRGRQWRO�������������������
����<DQJ�+0��%DH�+(��:RQ�6<��HW�DO��7KH�EXFFRIDFLDO�ZDOO�RI�PD[LOODU\�VLQXV��DQ�DQDWRPLFDO�
FRQVLGHUDWLRQ�IRU�VLQXV�DXJPHQWDWLRQ��&OLQ�,PSODQW�'HQW�5HODW�5HV���������6XSSO���H����
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����2UHQWOLFKHU�*��+RURZLW]�$��*ROGVPLWK�'��'HOJDGR�5XL]�5��$EERXG�0��&XPXODWLYH�6XUYLYDO�
5DWH�RI�,PSODQWV�3ODFHG�´)XOO\�*XLGHGµ�8VLQJ�&7�*XLGHG�6XUJHU\��$���<HDU�5HWURVSHFWLYH�6WXG\��
&RPSHQG�&RQWLQ�(GXF�'HQW������������������
����%R\QH�3-��-DPHV�5$��*UDIWLQJ�RI�WKH�PD[LOODU\�VLQXV�ÁRRU�ZLWK�DXWRJHQRXV�PDUURZ�DQG�ERQH��
-�2UDO�6XUJ������������������
���7DWXP�+��-U��0D[LOODU\�DQG�VLQXV�LPSODQW�UHFRQVWUXFWLRQV��'HQW�&OLQ�1RUWK�$P�������������������
����6XPPHUV� 5%�� 7KH� RVWHRWRPH� WHFKQLTXH�� 3DUW� ���/HVV� LQYDVLYH�PHWKRGV� RI� HOHYDWLQJ� WKH�
VLQXV�ÁRRU��&RPSHQGLXP���������������������������SDVVLP��TXL]����
����:DOODFH�66��0D]RU�=��)URXP�6-��&KR�6&��7DUQRZ�'3��6FKQHLGHULDQ�PHPEUDQH�SHUIRUDWLRQ�
UDWH�GXULQJ�VLQXV�HOHYDWLRQ�XVLQJ�SLH]RVXUJHU\��FOLQLFDO�UHVXOWV�RI�����FRQVHFXWLYH�FDVHV��,QW�-�
3HULRGRQWLFV�5HVWRUDWLYH�'HQW������������������
���� %OXV� &�� 6]PXNOHU�0RQFOHU� 6�� 6DODPD� 0�� 6DODPD� +�� *DUEHU� '�� 6LQXV� ERQH� JUDIWLQJ�
SURFHGXUHV� XVLQJ� XOWUDVRQLF� ERQH� VXUJHU\�� ��\HDU� H[SHULHQFH�� ,QW� -� 3HULRGRQWLFV� 5HVWRUDWLYH�
'HQW������������������
���� 7RVFDQR� 1-�� +ROW]FODZ� '�� 5RVHQ� 36�� 7KH� HIIHFW� RI� SLH]RHOHFWULF� XVH� RQ� RSHQ� VLQXV� OLIW�
SHUIRUDWLRQ��D�UHWURVSHFWLYH�HYDOXDWLRQ�RI����FRQVHFXWLYHO\�WUHDWHG�FDVHV�IURP�SULYDWH�SUDFWLFHV��
-�3HULRGRQWRO�������������������
����3MHWXUVVRQ�%(��7DQ�:&��=ZDKOHQ�0��/DQJ�13��$�V\VWHPDWLF�UHYLHZ�RI�WKH�VXFFHVV�RI�VLQXV�
ÁRRU�HOHYDWLRQ�DQG�VXUYLYDO�RI�LPSODQWV�LQVHUWHG�LQ�FRPELQDWLRQ�ZLWK�VLQXV�ÁRRU�HOHYDWLRQ��-�&OLQ�
3HULRGRQWRO�����������6XSSO���������
����:DOODFH�66��7DUQRZ�'3��)URXP�6-��HW�DO��0D[LOODU\�VLQXV�HOHYDWLRQ�E\�ODWHUDO�ZLQGRZ�DSSURDFK��
HYROXWLRQ�RI�WHFKQRORJ\�DQG�WHFKQLTXH��-�(YLG�%DVHG�'HQW�3UDFW�����������6XSSO���������
����7KRUZDUWK�0��6URXU�6��)HOV]HJK\�(��HW�DO��6WDELOLW\�RI�DXWRJHQRXV�ERQH�JUDIWV�DIWHU�VLQXV�OLIW�
SURFHGXUHV��D�FRPSDUDWLYH�VWXG\�EHWZHHQ�DQWHULRU�DQG�SRVWHULRU�DVSHFWV�RI�WKH�LOLDF�FUHVW�DQG�
DQ�LQWUDRUDO�GRQRU�VLWH��2UDO�6XUJ�2UDO�0HG�2UDO�3DWKRO�2UDO�5DGLRO�(QGRG��������������������
����1NHQNH�(��6WHO]OH�)��&OLQLFDO�RXWFRPHV�RI�VLQXV�ÁRRU�DXJPHQWDWLRQ�IRU�LPSODQW�SODFHPHQW�
XVLQJ� DXWRJHQRXV� ERQH� RU� ERQH� VXEVWLWXWHV�� D� V\VWHPDWLF� UHYLHZ�� &OLQ� 2UDO� ,PSODQWV� 5HV�
��������6XSSO����������
���� -HQVHQ� 7�� 6FKRX� 6�� 6WDYURSRXORV� $�� 7HUKH\GHQ� +�� +ROPVWUXS� 3�� 0D[LOODU\� VLQXV� ÁRRU�
DXJPHQWDWLRQ� ZLWK� %LR�2VV� RU� %LR�2VV� PL[HG� ZLWK� DXWRJHQRXV� ERQH� DV� JUDIW�� D� V\VWHPDWLF�
UHYLHZ��&OLQ�2UDO�,PSODQWV�5HV�������������������
����7DUQRZ�'3��:DOODFH�66��)URXP�6-��5RKUHU�0'��&KR�6&��+LVWRORJLF�DQG�FOLQLFDO�FRPSDULVRQ�
RI�ELODWHUDO�VLQXV�ÁRRU�HOHYDWLRQV�ZLWK�DQG�ZLWKRXW�EDUULHU�PHPEUDQH�SODFHPHQW�LQ����SDWLHQWV��
3DUW���RI�DQ�RQJRLQJ�SURVSHFWLYH�VWXG\��,QW�-�3HULRGRQWLFV�5HVWRUDWLYH�'HQW�������������������
����7DZLO�*��0DZOD�0��6LQXV�ÁRRU�HOHYDWLRQ�XVLQJ�D�ERYLQH�ERQH�PLQHUDO��%LR�2VV��ZLWK�RU�ZLWKRXW�
WKH�FRQFRPLWDQW�XVH�RI�D�ELOD\HUHG�FROODJHQ�EDUULHU��%LR�*LGH���D�FOLQLFDO�UHSRUW�RI� LPPHGLDWH�
DQG�GHOD\HG�LPSODQW�SODFHPHQW��,QW�-�2UDO�0D[LOORIDF�,PSODQWV�������������������
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Artigo de Investigação

ESTUDO DE PREVALÊNCIA DA FLUOROSE 
DENTÁRIA NUMA POPULAÇÃO JOVEM 
DE CASTELO DE PAIVA
JOSÉ FRIAS-BULHOSA1,2, CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA3, PAULA BARBOSA4, Mª ROSÁRIO VIEIRA5

��²�0pGLFR�'HQWLVWD�QR�$FH6�%DL[R�9RXJD������)DFXOGDGH�GH�&LrQFLDV�GD�6D~GH�GD�8QLYHUVLGDGH�)HUQDQGR�3HVVRD������)DFXOGDGH�GH�0HGLFLQD�'HQWiULD�
GD�8QLYHUVLGDGH�GR�3RUWR�����(QIHUPHLUD�HVSHFLDOLVWD�HP�6D~GH�&RPXQLWiULD�QD�8QLGDGH�GH�&XLGDGRV�GH�6D~GH�3HUVRQDOL]DGRV�GH�&DVWHOR�GH�3DLYD��
���(QIHUPHLUD�&KHIH��8QLGDGH�GH�&XLGDGRV�GH�6D~GH�3HUVRQDOL]DGRV�GH�&DVWHOR�GH�3DLYD��(VSHFLDOLVWD�HP�6D~GH�3~EOLFD��3yV�*UDGXDomR�HP�*HVWmR�H�
$GPLQLVWUDomR�+RVSLWDODU��0HVWUDQGD�HP�$GPLQLVWUDomR�H�*HVWmR�GRV�6HUYLoRV�GH�(QIHUPDJHP��

RESUMO 

Introdução: 9iULRV� HVWXGRV� LQGLFDP� TXH� D� ÁXRURVH� GHQWiULD� HVWi� D� FUHVFHU� QRV� SDtVHV�
GHVHQYROYLGRV��DSUHVHQWDQGR�VLJQLÀFDWLYRV� LPSDFWRV�HVWpWLFRV�H�PRUIROyJLFRV�QDV�HVWUXWXUDV�
GHQWiULDV��(P�3RUWXJDO�HVWD�SDWRORJLD�QmR�WHP�VLGR�GHYLGDPHQWH�PRQLWRUL]DGD��GHVFRQKHFHQGR�
VH�RV�LPSDFWRV�DVVRFLDGRV�
Objetivo:�'HWHUPLQDU�D�SUHYDOrQFLD�GH�ÁXRURVH�QXPD�SRSXODomR�DGROHVFHQWH�HVFRODUL]DGD�HP�
&DVWHOR�GH�3DLYD�
Materiais e métodos:� )RUDP� REVHUYDGRV� ���� MRYHQV�� )RL� DSOLFDGR� XP� LQTXpULWR� SDUD�
FDUDFWHUL]DomR�GHPRJUiÀFD�H�GH�UHIHUHQFLDLV�GH�VD~GH��5HFRUUHX�VH�DR�tQGLFH�GH�'HDQ�SDUD�
FODVVLÀFDU� D� ÁXRURVH� GHQWiULD� VHJXQGR� RV� FULWpULRV� LQGLFDGRV� SHOD� 206� SDUD� HVWH� WLSR� GH�
HVWXGRV�7RGRV�RV�GDGRV�IRUDP�RUJDQL]DGRV�H�DQDOLVDGRV�FRP�UHFXUVR�DR�SURJUDPD�6366������
Resultados:�2V�LQGLYtGXRV�REVHUYDGRV�SHUWHQFLDP�D�FRRUWHV�GH�QDVFLPHQWR�GH������������H�
������(P�������LQGLFDUDP�WHU�WRPDGR�VXSOHPHQWRV�ÁXRUHWDGRV�H�������HVWDYDP�DIHWDGRV�SRU�
ÁXRURVH�GHQWiULD��FRP�PDLRU�H[SUHVVmR�QRV�JUDXV�PHQRV�JUDYHV��H[LVWLQGR������FRP�ÁXRURVH�
OHYH�������FRP�ÁXRURVH�PRGHUDGD�H������FRP�ÁXRURVH�JUDYH��$�PDLRU�SUHYDOrQFLD�YHULÀFRX�VH�
QD�FRRUWH�GH������
Conclusões: 2V� VHUYLoRV� GH� VD~GH� SURPRYHUDP� GXUDQWH� DQRV� R� UHFXUVR� D� VXSOHPHQWRV�
ÁXRUHWDGRV�VLVWpPLFRV�YLVDQGR�D�UHGXomR�GR�ULVFR�GH�FiULH�GHQWiULD��QR�HQWDQWR��R�HIHLWR�FRODWHUDO�
GHVVD�HVWUDWpJLD�FRQGX]LX�D�PDQLIHVWDo}HV�FOtQLFDV�LPSRUWDQWHV�GH�ÁXRURVH�GHQWiULD��TXH�SRU�
VXD�YH]��GHYH�PHUHFHU�XPD�FRQWtQXD�DWHQomR�GRV�FXLGDGRV�GH�VD~GH�RUDO�QD�PRQLWRUL]DomR�
GHVWD�SDWRORJLD�H�GD� UHVSRVWD�FOtQLFD�j�SHUFHomR�GDV�DOWHUDo}HV�HVWpWLFDV�SHUFHELGDV�SHORV�
LQGLYtGXRV�

Palavras-Chave:�(SLGHPLRORJLD��)OXRURVH��)O~RU��ÍQGLFH�GH�'HDQ�

1. INTRODUÇÃO
2V�ÁXRUHWRV�VHPSUH�À]HUDP�SDUWH�LQWHJUDQWH�GR�HFRVVLVWHPD�WHUUHVWUH��VHQGR�FRQWLQXDPHQWH�
WURFDGDV� QD� ELRVIHUD� TXDQWLGDGHV� VLJQLÀFDWLYDV� GH� Á~RU�� TXHU� GH� RULJHP� JHRJpQLFD�� TXHU�
UHVXOWDQGR�GD�DWLYLGDGH�DQWURSRJpQLFD��$OOLERQH��������2�Á~RU�p�R�����HOHPHQWR�PDLV�FRPXP�
QR�SODQHWD�WHUUHVWUH��%URZQH��������*XHGHV�3LQWR�������H�DSUHVHQWD�LPSRUWDQWHV�LPSDFWRV�QD�
VD~GH�GRV�LQGLYtGXRV��HVWDQGR�DPSODPHQWH�GHVFULWD�D�VXD�LPSRUWkQFLD�HP�Dções preventivas, 

WHUDSrXWLFDV�H�DWp�Wy[LFDV��2]VYDWK��������2QRULREH��������
$� GLVWULEXLomR� GH� Á~RU� QR� DPELHQWH� p� PXLWR� GHVLJXDO�� HP� JUDQGH� SDUWH�� UHVXOWDGR� GR�
FRPSRUWDPHQWR�JHRTXtPLFR�GR�HOHPHQWR��R�Á~RU�p�SUHIHUHQFLDOPHQWH�HQULTXHFLGR�HP�PDJPDV�
HYROXtGRV�H�VROXo}HV�KLGURWHUPDLV��SRGHQGR�HVWDU�SUHVHQWH�QDV�FDPDGDV�VXSHUÀFLDLV�GR�VROR�
HQWUH� ��� D� ���� SSP��PDV� DXPHQWDU� HP� SURIXQGLGDGH� DWp� YDORUHV� GH� ����� SSP �*XHGHV�
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3LQWR������� �9DOHQ]XHOD�9iVTXH]������� �2]VYDWK�������� LVWR� FRQGX]� D� XP� GLIHUHQFLDO� GH�
H[SRVLomR� DR� ULVFR� SRU� SDUWH� GRV� LQGLYtGXRV� RX� GDV� FRPXQLGDGHV�� 1R� HQWDQWR�� SHUPLWH�
LQFRUSRUDU�VH�HP�DOJXPDV�SODQWDV��WDLV�FRPR��D�SODQWD�GR�FKi��&KDQGUDMLWK��������GR�PLOKR�RX�
QDV�OHQWLOKDV��&KDQGUDVKHNDU�������RX�QDV�iJXDV�GH�FRQVXPR�LQWHJUDQWHV�GD�GLHWD�+XPDQD�
�*XHGHV�3LQWR��������.ULJHU��������*XSWD��������5RVD��������)UDQ]ROLQ��������
$V�YLDV�GH�HQWUDGD�GH�Á~RU�QR�RUJDQLVPR�SRGHP�VHU�SRU��
Imbibição���iJXDV��FKiV��VXPRV�H�FRODV�RX�HP�DOJXPDV�EHELGDV�DOFRyOLFDV��
Ingestão ��IUXWDV�H�VDODGDV��FRPSRVWRV�YLWDPtQLFRV��IiUPDFRV�H�GHQWtIULFRV��
Inalação�²�JDVHV� �SULQFLSDOPHQWH�GH�iFLGR�ÁXRUtGULFR��� tephra�H�SRHLUDV��VHQGR�D�VXD� IRQWH�
SULQFLSDO��D�LQGXVWULDO��
Absorção dérmica – através de� OtTXLGRV� RX� JpLV� DSOLFDGRV� RX� GHUUDPDGRV� VREUH� D� SHOH� H�
PXFRVDV��$�VXD�FRQWULEXLomR�p�SUiWLFD�PXLWR�LQVLJQLÀFDQWH �%URZQH��������*XHGHV�3LQWR�������
�,VPDLO��������.ULJHU��������2VXM�������

(P�3RUWXJDO��DGPLWH�VH�TXH�DV�SULQFLSDLV� IRQWHV�GH�ÁXRUHWDomR�VmR�DWUDYpV�GH�VXSOHPHQWRV�
FRPHUFLDLV�QRPHDGDPHQWH�GHQWtIULFRV��PDV�HYHQWXDOPHQWH�SRGH�WDPEpP�RFRUUHU�DWUDYpV�GD�
LQJHVWmR�GH�iJXD�GH�EHELGD�GH�DEDVWHFLPHQWR�S~EOLFR��SULQFLSDOPHQWH�HQFRQWUDGD�HP�DOJXPDV�
LOKDV� GD� 5HJLmR� $XWyQRPD� GRV� $oRUHV� �0DUTXHV������� �0DUTXHV�������� 1R� FRQWLQHQWH� RV�
HVFDVVRV�HVWXGRV�H[LVWHQWHV�QmR�VmR�FRQFRUGDQWHV��PDV�WDPEpP�QmR�LQGLFDP�TXH�H[LVWDP�HP�
QtYHLV�Wy[LFRV��0DUTXHV��������3LQWR��������5RPSDQWH���������5RVD��������$R�QtYHO�GR�DU�D�
FRQFHQWUDomR�QRUPDO�GH�Á~RU�p�UHGX]LGD��SRGHQGR�DXPHQWDU�HP�DOJXPDV�UHJL}HV�LQGXVWULDLV�
+�� 7UHQGOH\� 'HDQ� IRL� R� LPSXOVLRQDGRU� GRV� HVWXGRV� VREUH� RV� HIHLWRV� QD� VD~GH� KXPDQD� GD�
XWLOL]DomR�GRV�ÁXRUHWRV��HP�SDUWLFXODU�QD�DomR�SUHYHQWLYD�QR�FRPEDWH�j�GRHQoD�FiULH��WHQGR�
VH� SRVWHULRUPHQWH� GHWHUPLQDGR� TXH� D� FRQFHQWUDomR� yWLPD� GR� Á~RU� GHYH� VHU� GH� §�SSP 

�,VPDLO�������� $VVLP�� HVWHV� HVWXGRV� FRQGX]LUDP� j� FUHVFHQWH� XWLOL]DomR� GH� SURGXWRV� FRP�
VXSOHPHQWRV� ÁXRUHWDGRV�� HP�SDUWLFXODU�� FRP�D� GLIXVmR� GD� FRPHUFLDOL]DomR� GH� GHQWtIULFRV� H�
VROXo}HV�GH�ERFKHFKR�RX�YHUQL]HV�H�JpLV�GH�DSOLFDomR�SURÀVVLRQDO��RX�DWUDYpV�GH� IiUPDFRV�
�JRWDV�H�FRPSULPLGRV��H�QD�FRQIHomR�GH�DOLPHQWRV�SDUD�FULDQoDV��WDLV�FRPR�FHUHDLV�H� OHLWHV�
�*XHGHV�3LQWR��������,VPDLO��������.ULJHU��������2VXM��������&ODUN�������
,QLFLDOPHQWH�WHRUL]DYD�VH�TXH�R�Á~RU��UHODWLYDPHQWH�j�VD~GH�RUDO��WHULD�XPD�DomR�HVVHQFLDOPHQWH 

VLVWpPLFD�HP�TXH�HVWH�DWXDYD�SRU� LQFRUSRUDomR�GR�Á~RU�GXUDQWH�D�DPHORJpQHVH� IRUPDQGR�
VH� ÁXRUDSDWLWH�� $� HYROXomR� GR� FRQKHFLPHQWR� FLHQWtÀFR� OHYRX� D� TXH� R� Á~RU� DSOLFDGR� VREUH�
IRUPD�VLVWpPLFD��QRPHDGDPHQWH�QD�iJXD�ÁXRUHWDGD��IRVVH�SHUGHQGR�IRUoD��GHL[DQGR�GH�VHU�
UHFRQKHFLGD�FRPR� LQGLVSHQViYHO�DR�GHVHQYROYLPHQWR�VDXGiYHO�GD�FULDQoD��1RXWURV�HVWXGRV�
LQGLFDYD�VH�TXH�D�FRQFHQWUDomR�GH�Á~RU�VHULD�PDLV�SUHSRQGHUDQWH�QD�SUHYHQomR�GD�GRHQoD�
FiULH� VH� IRVVH� XWLOL]DGR� WRSLFDPHQWH�� GH� IRUPD� FRQVWDQWH� H� HP� GRVHV� UHGX]LGDV� �*XHGHV�
3LQWR��������.ULJHU��������2VXML��������5LFHOOL��������5DVLQHV��������)UDQ]ROLQ�������
2�HIHLWR� Wy[LFR�GR�Á~RU�p� WDPEpP�XP�DVSHWR� LPSRUWDQWH��1R�+RPHP�D�ÁXRURVH� UHSUHVHQWD�
D�H[SUHVVmR�Wy[LFD�GHVVH�HOHPHQWR�TXtPLFR�H� LQGHSHQGHQWHPHQWH�GR�YHtFXOR�XWLOL]DGR�SRGH�
DSUHVHQWDU�PDQLIHVWDo}HV�D�QtYHO�GHQWiULR��HVTXHOpWLFR�RX�VLVWpPLFR��:+2��������.ULJHU�������
�%URZQH��������2]VYDWK��������&KDQNDQND��������'HVFULWD�SULPHLUDPHQWH�SRU�.KXQV�QR�VpF��
;,;��D�ÁXRURVH�GHQWiULD�é XPD�KLSRPLQHUDOL]DomR�GR�HVPDOWH�WHQGR�FRPR�FDXVD�D�LQJHVWmR�GH�
TXDQWLGDGHV�GH�Á~RU�DFLPD�GH�YDORU�yWLPR�QXPD�IDVH�GH� IRUPDomR�GHQWiULD� �%URZQH�������
�*XHGHV�3LQWR������� �.ULJHU������� H� SRGH� DSUHVHQWDU� XPD� DPSOD� H[SUHVVmR� FOtQLFD� �GHVGH�
VLPSOHV� OLQKDV� RX� SRQWRV� EUDQFRV� LVRODGRV� DWp� jV� PDQFKDV� DFDVWDQKDGDV� GH� ´FRUURVmRµ�
TXH� SRGHP� DIHWDU� WRGR� R� HVPDOWH� GHQWiULR��� H[LVWLQGR� YiULRV� LQGLFDGRUHV� FOtQLFRV� SDUD� D�
VXD� FODVVLÀFDomR� �5R]LHU������� �:+2������� �3HQGU\V������� �)RUXP� RQ� )OXRULGDWLRQ�������
�5LFHOOL�������
ViULRV�IDWRUHV�SRGHP�FRQFRUUHU�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR�GH�ÁXRURVH�GHQWiULD�H�PHVPR�D�IUDFD�
HYLGrQFLD��TXH�D�SDUWLU�GR�XVR�GH�GHQWtIULFR�ÁXRUHWDGR�HP�FULDQoDV�FRP�PHQRV�GH����PHVHV�
GH�LGDGH�SRVVD�HVWDU�DVVRFLDGR�D�XP�DXPHQWR�GR�ULVFR�GH�ÁXRURVH�H�PHVPR�DWp��HQWUH�RV����
H�RV����PHVHV��RV�UHVXOWDGRV�DSUHVHQWDP�VH�HTXtYRFRV��:RQJ��������0DV�SDUD�SUHYHQLU�XP�
HYHQWXDO�ULVFR�GH�ÁXRURVH�GHQWiULD�GHYHUi�HQWmR�VHU�UHFRPHQGDGR��XP�GHQWtIULFR�ÁXRUHWDGR�SDUD�
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FULDQoDV��PHQRUHV�GH���DQRV�GH�LGDGH��LQIHULRU�D������SDUWHV�SRU�PLOKmR��SSP���2VXML�������
�5R]LHU��������3HQGU\V��������:DOVK��������5DVLQHV��������
$�XWLOL]DomR�GH�VXSOHPHQWRV�GH�Á~RU�SRU�FULDQoDV�HP�]RQDV�FRP�ÁXRUHWDomR�GH�iJXD�H�R�XVR�
QmR�DSURSULDGR�GH�VXSOHPHQWRV�SRU�FULDQoDV�TXH�YLYHP�HP�]RQDV�VHP�ÁXRUHWDomR�GH�iJXD�
SRGH�FRQGX]LU�D�GLVW~UELRV�QR�HTXLOtEULR�GHVWH�HOHPHQWR�H�FRQVHTXHQWHPHQWH�D�PDQLIHVWDo}HV�
GHQWiULDV��%URZQH��������)RUG\FH��������,VPDLO�������
$QWHV�GD�UHGXomR�GD�SHUFHQWDJHP�GH�Á~RU�SHOD�LQG~VWULD��VmR�DSRQWDGDV�FRPR�IDFWRU de risco as 

IyUPXODV�LQIDQWLV�SDUD�UHFpP�QDVFLGRV�H�FULDQoDV�SRLV�VH�WLYHUHP�SRU�EDVH�XPD�iJXD�ÁXRUHWDGD�
SRGHUmR�FRQGX]LU� j� ÁXRURVH�GHQWiULD� �:+2������� �6LOYD������� �%X]DODI������� �5RVD��������
2VXML� ������� UHIHUH�TXH�HVWH� IDWRU�GH� ULVFR�SRGH�VHU�����YH]HV�VXSHULRU�TXDQGR�R�FRQVXPR�
GHVWDV�IRUPXODo}HV�DOLPHQWDUHV�LQIDQWLV�RFRUUD�QXP�SHUtRGR�LJXDO�RX�VXSHULRU�D�WUH]H�PHVHV��
9iULRV�HVWXGRV��-RQHV��������:+2�������LQGLFDP�TXH�D�ÁXRURVH�GHQWiULD�HVWi�D�FUHVFHU�QRV�
SDtVHV� GHVHQYROYLGRV�� DSUHVHQWDQGR� VLJQLÀFDWLYRV� LPSDFWRV� HVWpWLFRV� H� PRUIROyJLFRV� QDV�
HVWUXWXUDV� GHQWiULDV�� (P� 3RUWXJDO� GHVGH� TXH� VH� LQLFLDUDP� SURJUDPDV� GH� DGPLQLVWUDomR� GH�
ÁXRUHWRV�D�FULDQoDV�H�DGROHVFHQWHV�HVWD�SDWRORJLD�QmR� WHP�VLGR�GHYLGDPHQWH�PRQLWRUL]DGD��
GHVFRQKHFHQGR�VH�RV� LPSDFWRV�DVVRFLDGRV��3RU�RXWUR� ODGR�� RV�SDUFRV�HVWXGRV��PHVPR�TXH�
LPSRUWDQWHV�QR�PRPHQWR�GD�VXD�SXEOLFDomR� �0DUTXHV������� �0DUTXHV�������� UHSUHVHQWDP�
Mi� XP� IHQyPHQR� QDWXUDOPHQWH� GHVDWXDOL]DGR� SHOR� HVSDoR� WHPSRUDO� H� SHODV� HVWUDWpJLDV�
SURJUDPiWLFDV�HQWUHWDQWR�LPSOHPHQWDGDV�QR�kPELWR�GD�VD~GH�S~EOLFD�RUDO���
$�206�WHP�YLQGR�D�DOHUWDU�WDPEpP�SDUD�HVWH�SUREOHPD�GH�VD~GH��GDt�TXH�VHMD�SHUWLQHQWH�R�HVWXGR�
GD�VXD�SUHYDOrQFLD�QD�SRSXODomR��GH�IRUPD�D�SRGHU�VH�FULDU�XP�VLVWHPD�HÀFD]�QD�SUHYHQomR�
GD�FiULH��PDV�WDPEpP�PDLV�VHJXUR�SDUD�D�SRSXODomR�HP�ULVFR��)RUXP�RQ�)OXRULGDWLRQ�������
�5LFHOOL��������:+2��������3HWHUVHQ��������

2�REMHWLYR�GHVWH�HVWXGR�IRL�R�GH�GHWHUPLQDU�D�SUHYDOrQFLD�GH�ÁXRURVH�QXPD�SRSXODomR�DGROHV-

FHQWH�HVFRODUL]DGD�HP�&DVWHOR�GH�3DLYD�

2. MATERIAL E MÉTODOS
(VWH�HVWXGR�IRL�UHDOL]DGR�QR�kPELWR�GDV�DWLYLGDGHV�GH�VLQDOL]DomR�GH�QHFHVVLGDGHV�GH�VD~GH�
RUDO� SHOD�HTXLSD�GH� VD~GH�HVFRODU�GR�&HQWUR�GH�6D~GH�GH�&DVWHOR�GH�3DLYD� WHQGR�VLGR�XP�
PpGLFR�GHQWLVWD��DSyV�FDOLEUDomR��R�UHVSRQViYHO�SRU�WRGDV�DV�REVHUYDo}HV�FOtQLFDV�
)RUDP� REVHUYDGRV� ���� LQGLYtGXRV� GH� DFRUGR� FRP� DV� FRRUWHV� GH� QDVFLPHQWR� GH� ������
�����H�������7RGRV�RV�SDUWLFLSDQWHV�FRQFRUGDUDP� LQWHJUDU�R�HVWXGR�YROXQWDULDPHQWH��DSyV�
R� FRQVHQWLPHQWR� LQIRUPDGR�� WHQGR�VH� DWLQJLGR� XPD� SDUWLFLSDomR� GH� ������ GRV� DOXQRV�
PDWULFXODGRV�QRV�HVWDEHOHFLPHQWRV�GH�HQVLQR�GR�FRQFHOKR��
)RL� DSOLFDGR� XP� LQTXpULWR� SDUD� FDUDFWHUL]DomR� GHPRJUiÀFD� H� GH� UHIHUHQFLDLV� VDQLWiULRV�
JHQpULFRV�H�FRPSOHPHQWDUPHQWH�GDGRV�FRQVWDQWHV�GD�LQIRUPDomR�FOtQLFD�GLVSRQtYHO��5HFRUUHX�
VH�DR�tQGLFH�GH�'HDQ�SDUD�FODVVLÀFDU�D�ÁXRURVH�GHQWiULD�VHJXQGR�RV�FULWpULRV�LQGLFDGRV�SHOD�
206�SDUD�HVWH�WLSR�GH�HVWXGRV��:+2��������
$� DQiOLVH� HVWDWtVWLFD� IRL� HIHWXDGD� FRP� UHFXUVR� D� DQiOLVH� ELYDULDGD�� DWUDYpV� GR� WHVWH� QmR�
SDUDPpWULFR�GR�&KL�4XDGUDGR�SDUD�DYDOLDomR�GH�DVVRFLDomR�HQWUH�YDULiYHLV�DTXDQGR�GD�UHMHLomR�
GD�LQGHSHQGrQFLD��DSyV�R�TXDO��FRP�EDVH�QD�GLVWULEXLomR�GD�PHGLDQD�IRL�FDOFXODGR�R�WHVWH�GH�
.UXVNDO�:DOOLV�SDUD�DYDOLDU�VH�R�FRQMXQWR�GDV�DPRVWUDV�WHP�GLVWULEXLomR�GLIHUHQWH��UHFRUUHQGR�
DR�SURJUDPD�GH�DQiOLVH�HVWDWtVWLFD�6366®�Y�������Statistical Package for the Social Sciences)�

3. RESULTADOS
$�ÀJ���� UHSUHVHQWD�D�GLVWULEXLomR�GRV����� LQGLYtGXRV�REVHUYDGRV�QDV�GLIHUHQWHV� FRRUWHV�GH�
QDVFLPHQWR�H�JpQHUR��VHQGR�TXH�������HUDP�GR�VH[R�IHPLQLQR�
$�SUHYDOrQFLD�GH�ÁXRURVH�GHQWiULD�IRL�GH�������HVWDQGR�QD�ÀJ�����D�UHVSHWLYD�GLVWULEXLomR�GD�
JUDYLGDGH�GDV�FRQGLo}HV��VHJXQGR�R�tQGLFH�GH�'HDQ�
$� GLVWULEXLomR� GRV� FDVRV� GH� ÁXRURVH� GHQWiULD� SHODV� FRRUWHV� GH� QDVFLPHQWR� H� JpQHUR� HVWi�
GHVFULWD�QD�WDEHOD�GD�ÀJ���
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Fig.1�'LVWULEXLomR�GD�DPRVWUD�VHJXQGR�D�FRRUWH�GH�QDVFLPHQWR�H�R�JpQHUR

4. DISCUSSÃO
'RV�LQGLYtGXRV�REVHUYDGRV�GHWHUPLQRX�VH�TXH�������HVWDYDP�DIHWDGRV�SRU�ÁXRURVH�GHQWiULD��
FRP�PDLRU� H[SUHVVmR� QDWXUDOPHQWH� QRV� JUDXV�PHQRV� JUDYHV�� H[LVWLQGR� ����� FRP� ÁXRURVH�
OHYH�������FRP�ÁXRURVH�PRGHUDGD�H������FRP�ÁXRURVH�JUDYH��ÀJ������(P�������GRV�FDVRV�IRL�
SRVVtYHO�GHWHUPLQDU�KLVWyULD�FOtQLFD�GH�DGPLQLVWUDomR�GH�VXSOHPHQWRV�ÁXRUHWDGRV�DWUDYpV�GH�
UHJLVWRV�FOtQLFRV�
$�PDLRU�SUHYDOrQFLD�YHULÀFRX�VH�QD�FRRUWH�GH������FRP��������VHJXLGD�GD�FRRUWH�GH������FRP�
������H�SRU�~OWLPR�D�GH������FRP�������
$�DQiOLVH�GH�ULVFR�j�H[SRVLomR�SRU�ÁXRUHWRV�H�SUHVHQoD�GH�ÁXRURVH�GHQWiULD�GHWHUPLQRX�XP�
YDORU�GH�odds ratio�GH�������SDUD�XP�LQWHUYDOR�GH�FRQÀDQoD�D�����FRP�OLPLWHV�GH������H�GH�
�������
$GPLWLQGR�TXH�QmR�Ki�UHJLVWRV�QRV�VHUYLoRV�GH�VD~GH�GD�RFRUUrQFLD�GH�HOHYDGDV�FRQFHQWUDo}HV�
GR�LmR�Á~RU��QDV�iJXDV�GH�FRQVXPR�GH�DEDVWHFLPHQWR�S~EOLFR�VHUi�DGPLVVtYHO�TXH�D�RULJHP�
GHVWD� HOHYDGD� SUHYDOrQFLD� WHQKD� XP� FRQWULEXWR� LDWURJpQLFR� DVVRFLDGR� D� XPD�Pi� XWLOL]DomR�
GRV�ÁXRUHWRV��PDLRULWDULDPHQWH�QD� IRUPD�GH�FRPSULPLGRV��TXH�VHULDP�PXLWR�SURYDYHOPHQWH�
LQJHULGRV�H�QmR�GLVVROYLGRV�QD�FDYLGDGH�RUDO��FRPR�VH�SUHFRQL]DYD�SDUD�D�VXD�DGPLQLVWUDomR�
,JXDOPHQWH�� D� LQIRUPDomR� YHLFXODGD� UHLWHUDGDPHQWH� MXQWR� GDV� SRSXODo}HV� UHVSHLWDQWHV�
DR� EHQHItFLR� GRV� ÁXRUHWRV� SDUD� XP� HYHQWXDO� DXPHQWR� GD� UHVLVWrQFLD� GRV� WHFLGRV� GHQWiULRV�
PLQHUDOL]DGRV��SRGH�WHU�FRQWULEXtGR�SDUD�R�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�P~OWLSODV�IRQWHV�GH�DGPLQLVWUDomR�
GH� Á~RU� H� FRP�XP�HIHLWR� FXPXODWLYR� H� FRQVHTXHQWH� ULVFR� GH� ÁXRURVH� GHQWiULD� QD� GHQWLomR�
SHUPDQHQWH�

Fig.2�'LVWULEXLomR�GD�JUDYLGDGH�GDV�FRQGLo}HV�VHJXQGR�D�FODVVLÀFDomR�GR�
índice de Dean. 

Fig.3� 'LVWULEXLomR� GD� ÁXRURVH� GHQWiULD� SHODV� FRRUWHV� GH� QDVFLPHQWR� H�
género segundo o índice de Dean. 
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2�Á~RU�SRGH�SRVVXLU�GXDV�IDFHV��D�WHUDSrXWLFD�H�D�Wy[LFD��VHQGR�SRU�LVVR�LPSRUWDQWH�FRQVWUXLU�
XP�HTXLOtEULR� FRQVWDQWH� DR� ORQJR� GR� FUHVFLPHQWR� GDV� FULDQoDV� H� DGROHVFHQWHV��2V� VHUYLoRV�
VDQLWiULRV�HP�&DVWHOR�GH�3DLYD�SURPRYHUDP�GXUDQWH�DQRV�R�UHFXUVR�D�VXSOHPHQWRV�ÁXRUHWDGRV�
VLVWpPLFRV�GH�DFRUGR�FRP�DV�1RUPDWLYDV�YLJHQWHV��&RP�R�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�QRYDV�HVWUDWpJLDV�
GH� DFRUGR� FRP� R� 3ODQR�1DFLRQDO� GH� 3URPRomR� GD� 6D~GH�2UDO� ���������� �'*6������� H� R�
FUHVFHQWH�Q~PHUR�GH�HVWXGRV�TXH�LQGLFDYDP�XPD�FRUUHODomR�GLUHWD�HQWUH�D�LQJHVWmR�VLVWpPLFD�
GH�ÁXRUHWRV�H�R�SRVWHULRU�ULVFR�GH�ÁXRURVH�GHQWiULD�HP�GHQWHV�SHUPDQHQWHV��WHP�VH�FRQVWDWDGR�
XPD�UHYLVmR�GDV�HVWUDWpJLDV�ORFDLV�VHQGR�H[SHFWiYHO�D�RFRUUrQFLD�GH�DOWHUDo}HV�GHVWH�TXDGUR�
FOtQLFR�QR�IXWXUR��
1XPD�DOWXUD�HP�TXH�R�Á~RU�VH�HQFRQWUD�FDGD�YH]�PDLV�SUHVHQWH�QD�DOLPHQWDomR�H�KLJLHQH�RUDO�
GHVWH�JUXSR�GHPRJUiÀFR��WRUQD�VH�QHFHVViULR�FULDU�ÁH[LELOLGDGH�MXQWR�GDV�HVFRODV�H�VHUYLoRV�
GH�VD~GH�ORFDO��SDUD�D�DGHTXDomR�GH�XP�SODQR�WHUDSrXWLFR�PDLV�SHUVRQDOL]DGR�H�VH�SRVVtYHO�
IXQGDPHQWDGR�QDV�UHDLV�QHFHVVLGDGHV�GRV�LQGLYtGXRV�H�QmR�XQLFDPHQWH�FRPR�PHGLGD�GH�FDUL]�
FRPXQLWiULR� TXH� WUDQVYHUVDOPHQWH� SURPRYH� D�PHVPD�PHGLGD� LQGHSHQGHQWHPHQWH� GR� ULVFR�
LQGLYLGXDO�

5. CONCLUSÕES
$� SUHYDOrQFLD� GH� ÁXRURVH� FOtQLFD� p� VLJQLÀFDWLYD� QD� DPRVWUD� HVWXGDGD� H� SRGHUi� LQGX]LU� j 

QHFHVVLGDGH� GH� FXLGDGRV� GH� VD~GH� RUDO�� QRPHDGDPHQWH� QD� FRPSRQHQWH� HVWpWLFD�� SRU�
GLVFURPLDV�RX�KLSRSODVLDV�GRV�WHFLGRV�GHQWiULRV�PLQHUDOL]DGRV�
7RUQD�VH�� DVVLP� LPSRUWDQWH� D� FRQWtQXD� PRQLWRUL]DomR� GHVWD� SDWRORJLD�� DWUDYpV� GH� HVWXGRV�
FRPSOHPHQWDUHV� SDUD� XPD�PHOKRU� FRPSUHHQVmR� GH� URWLQDV� GH� KLJLHQH�� GLHWD� DOLPHQWDU� RX�
RXWUDV�IRQWHV�GH�H[SRVLomR�TXH�SRGHP�LQÁXHQFLDU�D�LQFLGrQFLD�GH�FDVRV�GH�ÁXRURVH�H�QHVVH�
VHQWLGR��HP�TXH�PHGLGD�RV�SURÀVVLRQDLV�GH�VD~GH��PXOWLGLVFLSOLQDUPHQWH��GHYHP�DUWLFXODU�DV�
UHVSHWLYDV�LQWHUYHQo}HV�
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12. )UDQ]ROLQ�6�GH�2��*RQoDOYHV�$��3DGRYDQL�&5��)UDQFLVFKRQH�/$��0DUWD�61��(SLGHPLRORJ\�RI�ÁXRURVLV�DQG�

GHQWDO�FDULHV�DFFRUGLQJ�WR�GLIIHUHQW�W\SHV�RI�ZDWHU�VXSSOLHV��&LHQ�6DXGH�&ROHW�����������6XSSO����������
13. *XHGHV�3LQWR�$&��2GRQWRSHGLDWULD��(G��/LYUDULD�6DQWRV����������HG��6mR�3DXOR�
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14. *XSWD�6.��'HVKSDQGH�5'��$JDUZDO�0��5DYDO�%5��2ULJLQ�RI�KLJK�ÁXRULGH� LQ� JURXQGZDWHU� LQ� WKH�1RUWK�
*XMDUDW�&DPED\�UHJLRQ��,QGLD��+\GURJHRORJ\�-�����������������������

15. ,VPDLO�$,��+DVVRQ�+��)OXRULGH�VXSSOHPHQWV��GHQWDO�FDULHV�DQG�ÁXRURVLV��$�V\VWHPDWLF�UHYLHZ��-$'$�������
������������������

16. -RQHV�6��%XUW�%$��3HWHUVHQ�3(��/HQQRQ�0$��7KH�HIIHFWLYH�XVH�RI�ÁXRULGHV�LQ�SXEOLF�KHDOWK��Bull�:RUOG�
+HDOWK�2UJDQL]DWLRQ����������������������

17. .ULJHU�/��$%235(9���3URPRomR�GH�6D~GH�2UDO�����������HG���$UWHV�0pGLFDV��6mR�3DXOR�
18. 0DUTXHV�'��'LQLV�$��/HYDQWDPHQWR�HSLGHPLROyJLFR�GD�ÁXRURVH�H�GD�FiULH�GHQWiULD�QRV�DOXQRV�GR�FLFOR�

SUHSDUDWyULR�H�GR�HQVLQR�VHFXQGiULR�GR�FRQFHOKR�GD�3RYRDomR��LOKD�GH�6��0LJXHO��5HJLmR�$XWyQRPD�GRV�
$oRUHV��$FWD�0HG�'HQW��������������

19. 0DUTXHV�0'�� +LVWyULD� GD� LQWURGXomR� GD� ÁXRUHWDomR� GDV� iJXDV� GH� FRQVXPR� HP� 3RUWXJDO�� 5HY� 3RUW�
(VWRPDWRO�&LU�0D[LORODF�����������������

20. 2QRULREH�8��5R]LHU�5*��&DQWUHOO�-��.LQJ�56��(IIHFWV�RI�HQDPHO�ÁXRURVLV�DQG�GHQWDO�FDULHV�RQ�TXDOLW\�RI�OLIH� 
-�'HQW�5HV���������������������

21. 2VXML�22��/HDNH�-/��&KLSPDQ�0/��1LNLIRUXN�*��/RFNHU�'��/HYLQH�1��5LVN�IDFWRUV�IRU�GHQWDO�ÁXRURVLV�LQ�D�
ÁXRULGDWHG�FRPPXQLW\��-�'HQW�5HV�����������������������

22. 2]VYDWK� '/�� )OXRULGH� DQG� HQYLURQPHQWDO� KHDOWK�� D� UHYLHZ�� 5HYLHZV� LQ� (QYLURQPHQWDO� 6FLHQFH� DQG�
%LRWHFKQRORJ\��������������������

23. 3HQGU\V� '*�� 5LVN� RI� (QDPHO� )OXRURVLV� LQ� 1RQÁXRULGDWH� DQG� 2SWLPDOO\� )OXRULGDWHG� 3RSXODWLRQV��
FRQVLGHUDWLRQV�IRU�WKH�GHQWDO�SURIHVVLRQDO��-$'$�������������������

24. 3HUHLUD�$&��1RUPDV�RSHUDFLRQDLV�SDUD�D�H[HFXomR�GH� OHYDQWDPHQWRV�HP�RGRQWRORJLD�� In:�$&�3HUHLUD��
2GRQWRORJLD�HP�6D~GH�&ROHFWLYD�&DS����������(G��$UWPHG��3RUWR�$OHJUH�

25. 3HWHUVHQ�3(��,PSURYHPHQW�RI�JOREDO�RUDO�KHDOWK���WKH�OHDGHUVKLS�UROH�RI�WKH�:RUOG�+HDOWK�2UJDQL]DWLRQ��
&RPPXQLW\�'HQW�+HDOWK�����������������²��

26. 3LQWR�5��&ULVWyYmR�(��9LQKDV�7��&DVWUR�0��7HRU�GH�ÁXRUHWRV�QDV�iJXDV�GH�DEDVWHFLPHQWR�GD�UHGH�S~EOLFD��
QDV�VHGHV�GH�&RQFHOKR�GH�3RUWXJDO�&RQWLQHQWDO��5HY��3RUW��(VWRPDWRO��&LU��0D[LORIDF���������������������

27. 5DVLQHV�*��)OXRULGH�WRRWKSDVWH�SUHYHQWV�FDULHV�LQ�FKLOGUHQ�DQG�DGROHVFHQWV�DW�ÁXRULGH�FRQFHQWUDWLRQV�RI�
�����SSP�DQG�DERYH��(YLG�%DVHG�'HQW�����������������

28. 5LFHOOL�$(��.HOO\�/6��3UHYHQWLRQ�6WUDWHJLHV�IRU�'HQWDO�&DULHV�LQ�$GROHVFHQW��'HQW�&OLQ�1�$P�����������������
29. 5RPSDQWH��3��'HWHUPLQDomR�GD�4XDQWLGDGH�GR�(OHPHQWR�)O~RU�QDV�ÉJXDV�GH�$EDVWHFLPHQWR�3~EOLFR��

QD�7RWDOLGDGH�GDV�6HGHV�GH�&RQFHOKR�GH�3RUWXJDO�&RQWLQHQWDO��7HVH�GH�'RXWRUDPHQWR�HP�2GRQWRORJLD��
8QLYHUVLGDGH�GH�%DUFHORQD�������

30. 5RVD� -(�� 'HWHUPLQDomR� GR� 7HRU� GH� )O~RU� QDV� ÉJXDV� ([SORUDGDV�� (PEDODGDV� H� &RPHUFLDOL]DGDV� HP�
3RUWXJDO��7HVH�GH�/LFHQFLDWXUD�HP�0HGLFLQD�'HQWiULD��8QLYHUVLGDGH�)HUQDQGR�3HVVRD�������

31. 5R]LHU�5*��(SLGHPLRORJLF�,QGLFHV�IRU�0HDVXULQJ�WKH�&OLQLFDO�0DQLIHVWDWLRQV�RI�'HQWDO�)OXRURVLV��2YHUYLHZ�
DQG�&ULWLTXH��$GY�'HQW�5HV������������������

32. 6LOYD�0��5H\QROGV�(&��)OXRULGH�FRQWHQW�RI�LQIDQW�IRUPXODH�LQ�$XVWUDOLD��$XVW�'HQW�-��������������������
33. 9DOHQ]XHOD�9iVTXH]�/��5DPtUH]�+HUQiQGH]�-��5H\HV�/ySH]�-��6RO�8ULEH�$��/i]DUR�0DQFLOOD�2��7KH�RULJLQ�

RI� ÁXRULGH� LQ� JURXQGZDWHU� VXSSO\� WR� +HUPRVLOOR� &LW\�� 6RQRUD�� 0p[LFR�� (QYLURQPHQWDO� *HRORJ\�� ������
������������

34. :DOVK� 7��:RUWKLQJWRQ�+9��*OHQQ\�$0��$SSHOEH�3��0DULQKR�9&��6KL� ;�)OXRULGH� WRRWKSDVWHV� RI� GLIIHUHQW�
FRQFHQWUDWLRQV�IRU�SUHYHQWLQJ�GHQWDO�FDULHV�LQ�FKLOGUHQ�DQG�DGROHVFHQWV��&RFKUDQH�'DWDEDVH�6\VW�5HY��
�����-DQ��������&'�������

35. :+2��([SHUW�&RPPLWWHH�RQ�RUDO�KHDOWK�VWDWXV�DQG�ÁXRULGH�XVH��)OXRULGH�DQG�RUDO�KHDOWK��:+2�7HFKQLFDO�
5HSRUW�6HULHV�Q�������������*HQHYH�

36. :+2��,QWHUQDWLRQDO�&RGH�RI�0DUNHWLQJ�RI�%UHDVW�0LON�6XEVWLWXWHV�������*HQHYD�
37. :+2��2UDO�KHDOWK�VXUYH\V�²�EDVLF�PHWKRGV�����������HG��206��*HQHYH�
38. :RQJ�0&��*OHQQ\�$0��7VDQJ�%:��/R�(&��:RUWKLQJWRQ�+9��0DULQKR�9&��7RSLFDO�ÁXRULGH�DV�D�FDXVH�RI�GHQWDO�

ÁXRURVLV�LQ�FKLOGUHQ��&RFKUDQH�'DWDEDVH�6\VW�5HY��������������&'�������
39. :RQJ� 0&0�� *OHQQ\� $0�� 7VDQJ� %:.�� /R� (&0�� :RUWKLQJWRQ� +9�� 0DULQKR� 9&&�� 8VLQJ� D� ÁXRULGDWHG�

VXSSOHPHQW�ZLWK�D�KLJK�ÁXRULGH�FRQFHQWUDWLRQ�LQ�FKLOGUHQ�DJHG�XQGHU���\HDUV�PD\�LQFUHDVH�WKH�ULVN�RI�
ÁXRURVLV��(YLGHQFH�%DVHG�'HQW�����������������
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Agenda
omd

EVENTOS CIENTÍFICOS

Formação Contínua omD - 1º semestre De 2015

EM PORTUGAL 

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR�²�/LPLWHV�QR�WUDWDPHQWR�HQGRG{QWLFR
��GH�MDQHLUR�GH��������1RYRWHO�6HW~EDO�
²�6HW~EDO

��Curso Conselho Deontológico e de Disciplina

eWLFD�H�GHRQWRORJLD���'LVFXVVmR�GH�FDVRV�UHDLV
���GH�MDQHLUR�GH������
��0HOLi�%UDJD�+RWHO�	�6SD���%UDJD

��Curso modular de dentisteria

���0yGXOR���(OHYDomR�GD�PDUJHP�SURIXQGD
���GH�MDQHLUR�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD���3RUWR

��Curso modular de oclusão

���0yGXOR���'LDJQyVWLFR�H�SODQR�GH�WUDWDPHQWR
���GH�MDQHLUR�GH������
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD���/LVERD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR - 5HDELOLWDomR�À[D�VREUH�GHQWHV�
QRV�VHWRUHV�SRVWHULRUHV��TXH�RSo}HV"
��GH�IHYHUHLUR�GH��������0HOLi�5LD�+RWHO�	�6SD�
– Aveiro

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR - :RUNVKRS���(PHUJrQFLDV�
HP�PHGLFLQD�GHQWiULD
���GH�IHYHUHLUR�GH�������5$0�
²�(VSDoR�)tVLFR�GD�20'

��Curso modular de dentisteria

���0yGXOR���3UHSDUDo}HV�GHQWiULDV�
para inlays, onlays e overlays

���GH�IHYHUHLUR�GH������²�3RUWR�3DOiFLR
�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD���3RUWR

��Curso modular de oclusão

���0yGXOR���,QWHUYHQomR�SUHFRFH�
QDV�GLVIXQo}HV�WHPSRURPDQGLEXODUHV
��GH�IHYHUHLUR�GH������
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD

��Curso para assistente dentário

���GH�IHYHUHLUR�GH������
$(3���/HoD�GD�3DOPHLUD�²�3RUWR�

��Curso para assistente dentário

���GH�IHYHUHLUR�GH������²�+RWHO�)DUR���)DUR�

��Curso modular de dentisteria

���0yGXOR���5HVWDXUDo}HV�VHPLGLUHFWDV�
HP�FRPSyVLWR
���GH�)HYHUHLUR�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD���3RUWR

��Curso modular de oclusão

���0yGXOR���8VR�GH�DSDUHOKRV�LQWUDRUDLV
���GH�IHYHUHLUR�GH������
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR - &LUXUJLD�RUDO�GRV�WHFLGRV�
GXURV�DRV�PROHV
���GH�PDUoR�GH������
��0HOLi�%UDJD�+RWHO�	�6SD���%UDJD

��Curso modular de dentisteria

&XUVR�SUiWLFR���+DQGV�RQ�
��5HVWDXUDo}HV�VHPLGLUHFWDV
���GH�PDUoR�GH������
��3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD���3RUWR

��Curso modular de oclusão

&XUVR�SUiWLFR���+DQGV�RQ���2FOXVmR
���GH�PDUoR�GH������
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR - Ortodontia intercetiva 

���GH�PDUoR�GH������²�/HLULVSRUW���/HLULD

��Jornadas da Primavera

��D���GH�DEULO���+RWHO�9LGDPDU�5HVRUW�$OJDUYH�
��$OEXIHLUD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR - 1RYD�DERUGDJHP�
GR�WUDWDPHQWR�SHULRGRQWDO
���GH�DEULO�GH������²�+RWHO�0LUDFRUJR�
²�9LOD�5HDO

��Curso modular de oclusão

���0yGXOR���'LDJQyVWLFR�H�SODQR�GH�WUDWDPHQWR
���GH�DEULO�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD�²�3RUWR

��Curso modular de dentisteria

���0yGXOR���(OHYDomR�GD�PDUJHP�SURIXQGD
���GH�DEULO�GH������
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD

��Curso teórico - Cirurgia oral 

��GH�0DLR�GH��������9,3�([HFXWLYH�$]RUHV�
²�,OKD�GH�6mR�0LJXHO�²�$oRUHV

��&XUVR�WHyULFR���3DWRORJLD�LQWUDyVVHD�PD[LODU��
do diagnóstico ao pós-operatório

���GH�0DLR�GH������²�5$0
��(VSDoR�)tVLFR�GD�20'

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR – %LySVLD�QD�FDYLGDGH�RUDO
��GH�0DLR�GH������²�7U\S�&RLPEUD�²�&RLPEUD

��Curso Conselho Deontológico e de Disciplina

eWLFD�H�'HRQWRORJLD���'LVFXVVmR�GH�FDVRV�UHDLV
��GH�PDLR�GH������²�+RWHO�(YD���)DUR

��Curso de Suporte Básico Vida

��GH�PDLR�GH������²�,QVWDODo}HV�&93�²�3RUWR

��Curso de Suporte Básico Vida

��GH�PDLR�GH������²�,QVWDODo}HV�&93�²�/LVERD

��Curso modular de oclusão

���0yGXOR���,QWHUYHQomR�SUHFRFH�
QDV�GLVIXQo}HV�WHPSRURPDQGLEXODUHV
���GH�PDLR�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD�²�3RUWR

��Curso modular de dentisteria

���0yGXOR���3UHSDUDo}HV�GHQWiULDV�
para inlays, onlays e overlays

���GH�PDLR�GH������
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD

��Curso modular de oclusão

���0yGXOR���8VR�GH�DSDUHOKRV�LQWUD�RUDLV
���GH�PDLR�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD�²�3RUWR

��Curso modular de dentisteria

���0yGXOR���5HVWDXUDo}HV�VHPLGLUHFWDV�
HP�FRPSyVLWR
���GH�PDLR�GH������
²�+RWHO�9LS�([HFXWLYH�9LOOD�5LFD�²�/LVERD

��&XUVR�GH�ÀP�GH�GLD
���&XUVR – &RUUHomR�GD�Pi�RFOXVmR�GH�&ODVVH
,,�FRP�DSDUHOKR�GH�+HUVW���0LWRV�H�IDFWRs

��GH�MXQKR�GH������
²�3RUWR�3DOiFLR�&RQJUHVV�+RWHO�	�6SD�²�3RUWR
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Matéria que tem sido objeto de um 
WUDWDPHQWR�ÀVFDO�HP�VHGH�GH�WULEX-
tação de IVA diferenciado, no que 
respeita aos diversos componentes 
e tempos de colocação deste tipo de 
dispositivo no organismo humano.
$�&RPLVVmR�&LHQWtÀFD�GD�20'�WDP-
bém elaborou um parecer sobre 
este assunto.
Simultaneamente, vimos divulgar 
os seguintes esclarecimentos que 
foram discutidos e trabalhados no 
VHLR�GD�&10360'�

�� Os implantes ósseos, as partes 
e peças constituintes de cone-
xão com a prótese dentária, 
que visam a substituição do 
dente, são considerados dis-
positivos médicos.

�� Cada uma das partes ou pe-
ças constituintes de dentes de 
VXEVWLWXLomR�VHUYHP�D�ÀQDOLGD-
de de substituir no todo ou em 
parte o dente, enquanto órgão 
do corpo humano, de acordo 
como o previsto pelo seu fabri-
cante (o responsável pela colo-
cação no mercado).

�� De uma forma geral, o “tem-
po” que aqui se refere não 
LQWHUIHUH�QD�ÀQDOLGDGH�PpGLFD�
do dispositivo (atribuída pelo 

fabricante). Estamos a falar 
de vários dispositivos e/ou 
acessórios que se destinam a 
ser utilizados em combinação 
SDUD� XPD� GHWHUPLQDGD� ÀQDOL-
dade médica e que de acordo 
com a instruções de utilização 
do(s) seu(s) fabricante(s) pode-
rão ter que ser combinados em 
tempos diferentes, o que vai de 
encontro à utilização que lhe é 
dada.

�� De forma sumária, e tendo por 
EDVH�D�GHÀQLomR�GH�GLVSRVLWLYR�
médico implantável, o sistema 
GH�LPSODQWH��LPSODQWH�yVVHR��À-
xação para a prótese e prótese 
– coroa) poderá ser colocado 
por várias fases, mas todas as 
partes que o constituem, per-
manecendo no corpo humano 
após procedimento clínico com 
D� ÀQDOLGDGH� GH� VXEVWLWXLomR�
de parte do corpo humano, 
deverão ser vistos no contexto 
global dessa substituição. O 
que não permanecer no cor-
po, após procedimento clínico, 
não nos parece que deva ser 
enquadrado da mesma forma.

�� São considerados dispositivos 
médicos implantáveis, os dis-
positivos destinados a ser in-

troduzidos total ou parcialmen-
te no corpo humano, mediante 
uma intervenção cirúrgica e a 
ser conservado no local, após 
a intervenção, por um período 
não inferior a 30 dias (n.os 
1.3 e 1.4, Parte I, Anexo IX, 
Decreto-Lei 145/2009, de 17 
de Junho).

Construído este suporte de inter-
pretação, atente-se que a autori-
dade tributária é soberana e com 
competência absoluta em matéria 
GH� WULEXWDomR�ÀVFDO�� QR� FDVR�R� ,9$�
aplicável a dispositivos médicos.
Os médicos dentistas com interesse 
na matéria podem utilizar esta co-
municação, resultante das diligên-
cias da OMD, junto da autoridade 
WULEXWiULD�SDUD�RV�ÀQV�UHODFLRQDGRV�
entendidos como convenientes.
Qualquer esclarecimento adicional 
deve ser obtido junto da autoridade 
WULEXWiULD�GD�$GPLQLVWUDomR�)LVFDO�

DISPOSITIVOS MÉDICOS
IVA APLICÁVEL A IMPLANTES
DENTÁRIOS
A Comissão Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde 

do Âmbito da Medicina Dentária (CNMPSMD), composta 
pelo Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde I.P. e pela Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD), tem analisado, entre vários assuntos, a regulação dos 

dispositivos utilizados na medicina dentária. Em concreto, 
a questão da definição do conceito integrado de implante 

dentário nos seus diversos componentes.
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&5,67,1$�$17Ð1,2��35(6,'(17(�'$�$662&,$d®2
DOS MÉDICOS DENTISTAS DE MACAU

“A POPULAÇÃO TEM 
VALORIZADO, CADA VEZ MAIS, 
A SAÚDE ORAL”

Cristina António, presidente da Associação dos Médicos 
Dentistas de Macau, foi eleita recentemente vice-presidente 
da Federação Dentária Internacional para a Ásia-Pacífico 
(APDF-APRO). A eleição realizou-se recentemente no Dubai 
para um mandato de dois anos.

ROMD – Quando e como surgiu 
a Associação dos  Médicos 
Dentistas de Macau? 
CA - A Associação dos Médicos 
Dentistas de Macau surgiu em 
1998. Antes disso, existia uma 
associação que englobava não só 
médicos dentistas, mas também 
odontologistas. Como tínhamos 
em Macau cada vez mais recém-
formados que terminavam  o 
curso de medicina dentária no 

estrangeiro, começamos a sentir 
a necessidade de criar uma 
associação que agregasse apenas 
médicos dentistas.

ROMD - Quantos médicos 
dentistas exercem atualmente em 
Macau? E como estão divididos 
entre o público e o privado?
CA - Atualmente existem 173 
médicos dentistas a exercer em 
Macau, dos quais  15 trabalham 

no setor público, nos serviços de 
saúde de Macau. Temos, também, 
57 odontologistas que exercem no 
setor privado.

ROMD - Como vê o intercâmbio 
FLHQWtÀFR� H� SURÀVVLRQDO� HQWUH�
Macau e Portugal? Esse 
intercâmbio pode ser aumentado? 
E se sim, como? 
CA - Acho que devíamos fomentar 
mais o intercâmbio entre os dois 
SDtVHV��TXHU�D�QLYHO�FLHQWtÀFR��TXHU�
SURÀVVLRQDO�� 1R� HQWDQWR�� TXDOTXHU�
curso de formação contínua que 
se realize em Macau terá de ser 
forçosamente em inglês, uma vez 
que a maior parte dos médicos 
GHQWLVWDV� TXH� Fi� H[HUFHP� À]HUDP�
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ROMD - Que ações têm desenvolvi-
do para promover a saúde oral no 
território, sobretudo na infância ? 
CA – Ao nível da associação, temos 
participado, a convite das escolas, 
em sessões de promoção dos 
cuidados de higiene oral. Em relação 
ao Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau – RAEM, temos 
um grupo de saúde oral para a 
aplicação de selantes e a promoção 
dos cuidaos de higiene oral junto dos 
alunos da 1ª à 3ª classe.

ROMD - Foi recentemente eleita 
vice-presidente da APDF-APRO, 
Organizacão Regional da Ásia da 
)',�� 4XDO� R� VLJQLÀFDGR� TXH� HVWH�
FDUJR�SRGH�WHU�SDUD�D�SURÀVVmR�HP�
Macau e a nível pessoal? 
CA� �� 6LJQLÀFD� TXH� YHP� WRUQDU�
mais fácil a cooperação entre os 
SURÀVVLRQDLV�GD�QRVVD�iUHD�H�HVSHUR�
que, com esta posição, possa fazer 
chegar junto do Governo da RAEM 
as nossas opiniões para melhorar 
o funcionamento da área da saúde 

...

o curso no estrangeiro e poucos 
deles sabem português. 

ROMS - Existem médicos dentis-
tas portugueses a trabalhar em 
Macau? 
CA - Sim. Apesar de não serem 
muitos por causa da língua e porque 
necessitam obrigatoriamente de 
obter um cartão de residente para 
trabalhar no territorio, o que não é 
fácil.

ROMD - Tem estado presente 
no Congresso da OMD e na 
reunião da Associação Dentária 
Lusófona. Que balanço faz dessas 
participações? 
CA - Acho que estas reuniões são 
muito importantes sob o ponto 
GH� YLVWD� GD� FRRSHUDFDR� FLHQWtÀFD��
SURÀVVLRQDO�H�PHVPR�SROtWLFD�HQWUH�
os países lusófanos. Há uma troca 
de experiências sobre o estado 
GD� SURÀVVmR� QRV� GLYHUVRV� SDtVHV��
a realidade atual e as perspetivas 
futuras, bem como o exercício 
SURÀVVLRQDO��

ROMD - Sente que Macau vai 
continuar a participar na ADL , FDI 
e no Congresso de OMD?
CA - Espero bem que sim e acho 
mesmo que é muito importante 
continuar a participar com 
estas instituições e com as suas 
iniciativas para mantermos o 
FRQWDFWR� FRP� RV� SURÀVVLRQDLV� GH�
outros países e acompanharmos 
WRGD�D�HYROXomR�WpFQLFD�H�FLHQWtÀFD�
na área da medicina dentária.

ROMD -  Quais são as principais 
carências, ao nivel da saúde oral, 
na Regiao Especial de Macau e na 
China Continental? 
CA - Macau tem mais carências de 
SURÀVVLRQDLV� QD� iUHD� GD� FLUXUJLD�
oral na carreira hospitalar. Esta 
área é preenchida pelos médicos 
da China Continental devido aos 
acordos estabelecidos entre Macau 
e a China.

ROMD - A população valoriza a 
saúde oral e reconhece os médicos 
dentistas? Qual o grau de procura 
dos cuidados de saúde? 
CA - A população tem valorizado, 
cada vez mais, a saúde oral. São 
várias as razões para esta situação, 
entre elas, a mais importante é, 
sem dúvida, o fator económico. 
Ou seja, atualmente a maior parte 
GRV�FDVDLV�WHP�Vy���RX���ÀOKRV��GDt�
que querem dar o melhor às suas 
crianças e, como tal, dão também 
mais atenção à saúde oral dos 
ÀOKRV�� 3RU� RXWUR� ODGR�� R� 3URGXWR�
Interno Bruto em Macau tem um 
FUHVFLPHQWR� VLJQLÀFDWLYR�� UD]mR�
pela qual as pessoas estão mais à 
vontade para melhorar o seu aspeto 
físico e, de igual forma, o seu sorriso. 
Além disso, o Governo de Macau no 
ano passado forneceu, para todos 
os residentes do território, vales de 
saúde de $500 MOP (pataca) por 
residente, e este ano aumentou 
para $600 MOP, pelo que muitas 
pessoas têm usado esses vales 
para a saúde oral . 

A NÍVEL 
PESSOAL ACHO 
QUE FOI UMA 
EXPERIÊNCIA 
MUITO 
IMPORTANTE 
ENTRAR NUMA 
ELEIÇÃO 
INTERNACIONAL 
E CONSEGUIR 
SER A SEGUNDA 
PESSOA MAIS 
VOTADA PARA 
ESTA POSIÇÃO.

“

“

Da esquerda para a direita, Cristina António, presidente da Associação dos Médicos Dentistas de Macau, 
-DPHV�&KLK�&KLHQ�/HH��H[�SUHVLGHQWH�GD�)HGHUDomR�'HQWiULD�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�D�ÉVLD�3DFtÀFR��

e Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD.
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RUDO�H�GD�QRVVD�FDUUHLUD�SURÀVVLRQDO�
e, ainda, chamar a atenção para as 
atividades da nossa associação. 
A nível pessoal acho que foi uma 
experiência muito importante 
entrar numa eleição internacional 
e conseguir ser a segunda pessoa 
mais votada para esta posição. 
)LTXHL�PHVPR�PXLWR�FRQWHQWH�FRP�

o resultado obtido, o que demostra 
que o nosso trabalho, ao longo 
GHVWHV�DQRV�QD�VHFomR�ÉVLD�3DFLÀFR��
foi reconhecido. 

ROMD - Fale-nos um pouco do 
Congresso Sino-Português de 
Macau. Quando teremos uma nova 
edição ? 

CA - Penso que o Cogresso Sino-
Português é importante para 
Macau, uma vez que, depois 
da passagem da soberania de 
Macau para a China, conseguimos 
manter uma ponte de ligação 
com os países lusófonos, o que 
também tem interese para o 
Governo Central, quer em termos 
culturais, económicos e políticos. 
Estamos a pensar organizar o 
congresso no próximo ano, mas 
depende muito dos subsídios que 
iremos conseguir para o evento.

ROMD - Como vê a possibilidade 
de médicos dentistas 
portugueses exercerem em 
Macau? Há necessidade de 
SURÀVVLRQDLV�QD�5$(0"��
CA - De facto, ainda temos falta 
GH� SURÀVVLRQDLV� QD�5($0��0DV� R�
grande obstáculo, para os médicos 
dentistas portugueses que 
pretendam exercer no território - 
para além do cartão de residente 
que já referi -, é a lingua, pois a 
maior parte dos residentes falam 
chinês e um pouco de inglês.  

ROMD - Acha que os médicos 
dentistas formados em Portugal 
e a exercer em Macau, têm 
alguma diferença em relação aos 
que se formaram noutros países, 
nomeadamente na China? 
CA – Não sinto muita diferença 
entre os médicos formados em 
3RUWXJDO�� QD� &KLQD�� )LOLSLQDV��
Austrália ou outros países. Desde 
que os cursos que tiraram sejam  
em universidades com créditos 
ÀUPDGRV� H� UHFRQKHFLGRV�� D� EDVH�
da formação é bastante similar. 

ROMD - Pensa que existirão 
grandes alterações quando, em 
2017, Macau for totalmente 
integrada na China?
CA - Acho que não irá existir 
grande diferença, uma vez que na 
prática já estamos integrados na 
China.  

...

O GOVERNO 
DE MACAU NO 
ANO PASSADO 

FORNECEU, 
PARA TODOS 

OS RESIDENTES 
DO TERRITÓRIO, 

VALES DE SAÚDE 
DE $500 MOP 
(PATACA) POR 

RESIDENTE, E ESTE 
ANO AUMENTOU 

PARA $600 MOP, 
PELO QUE MUITAS 

PESSOAS TÊM 
USADO ESSES 
VALES PARA A 
SAÚDE ORAL .

“

“



  NOVEMBRO 2014 I omd I  27

Oferta de Máquina de branqueamento

Na compra de qualquer 

WWW.RAVAGNANIDENTAL-PORTUGAL.COM

comercial@ravagnanidental-portugal.comRAVAGNANIDENTAL
T.: 229 773 040
F.: 229 741 101

PROMOÇÕES OMDEquipamentos

450,00 !

2.790
3.380

Pack WYS e Camara 

Sensor intra-oral WYS 

Camera intra-oral 

HDI-110

-Transmissão de dados por USB

- Fácil manuseamento
- Baixo consumo de energia

- Tecnologia de ponta
-Qualidade de imagem  26.3 pl./mm.

- A tecnologia Cmos associada à sua fibra 

ótica oferece uma alta precisão do diagnóstico.

- Perfeita integração em todos os softwares.

- Uma única base de dados, que permite a 

comparação entre imagens antigas e novas.

-1/4 “ 2Mpixels
- 4 Vistas de imagens
- Ligação directa a Monitor

- Memória interna SD card

- 2 Botões de captura de imagem

Valores apresentados para a condição de Pronto Pagamento ou Leasing Bancário

Valorizada em:

Total Line

Promoções válidas somente para compras realizadas 6, 7 e 8 de Novembro de 2014

IMPERDÍVEL !

Pedidos superiores a 500!

2,5% DESCONTO

Pedidos superiores a 1000!

5% DESCONTO

Pedidos superiores a 1500!

10% DESCONTO

PROMOÇÕES OMD
Consumíveis

* Valores sem IVA

Na compra de 4 unidades
oferta de 1unidade !

Instrumental

* Exceto C-PLEX-3 ( 5+1 )

*

em todo o

Brocas e Polidores
Na compra de 2 Caixas

Oferta da 3ª do valor

menor!
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Os estatutos entraram em vigor 
no passado dia 1 de setembro do 
corrente. 
O Decreto-Lei n.º 126/2014, de 
22 de agosto, republica na íntegra 
os estatutos da ERS e, portanto, 

uma leitura deste diploma habilita 
o interessado com a informação 
necessária a compreender o novo 
quadro legal criado.  
Como nota prévia importante, 
haverá aqui de referir-se que o 

presente documento informativo 
traduz exclusivamente o que 
VH� DÀJXUD� GH� QRYR�� RX� GH� PDLV�
relevante, apesar de não constituir 
novidade, no futuro da regulação 
em Saúde, sem prescindir de uma 
leitura direta do diploma o qual 
espelha, esse sim, todo o conteúdo 
legal e de forma integrada. 
Em busca de uma síntese, eis 
o que releva conhecer, em sete 
pontos organizados como seguem 
LQIUD���

5(*8/$d®2�'$�6$Ó'(
NOVOS ESTATUTOS DA ENTIDADE 
REGULADORA DA SAÚDE 

Os novos estatutos da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) 
foram publicados a 22 de agosto e derivam da intenção de 

adequar o funcionamento, a organização e as competências 
da ERS à lei-quadro de todas as entidades reguladoras 

independentes, também designadas por ERI, aprovada pela 
Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto.
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1.ENTRADA EM VIGOR 
O estatuto entrou em vigor no dia 
1 de setembro de 2014 e revoga 
efetivamente o anterior (Decreto-
Lei nº 127/2009, e 27 de maio).
O novo estatuto integra a ERS na Lei 
orgânica do Ministério da Saúde, 
embora a ERS seja independente. 
6HU� LQGHSHQGHQWH� VLJQLÀFD�� HQWUH�
outros aspetos técnicos, que os 
membros do Governo não podem 
dirigir recomendações ou emitir 
diretivas aos órgãos da ERS ou aos 
seus trabalhadores, nem sobre as 
prioridades da atuação da ERS. 
2� *RYHUQR� DSHQDV� À[D� SULQFtSLRV�
orientadores de política de saúde 
e aprova previamente alguns 
atos, sempre e só quando, a lei 
determine essa necessidade de 
uma sua aprovação prévia.  
O membro do Governo responsável 
pela área da saúde pode solicitar 
informações à ERS sobre a 
execução do respetivo plano 
de atividades, bem como do 
orçamento, um e outro previamente 
aprovados pelo referido membro do 
Governo.  

2. NECESSIDADE DE 
REGULAMENTAÇÃO COM 
DATA DEFINIDA: QUANDO 
E QUAL O CONTEÚDO POR 
REGULAMENTAR? 
A ERS terá de aprovar o seu novo 
regulamento interno no prazo de 90 
dias após 1 de setembro de 2014. 
No mesmo prazo de 90 dias, a ERS 
terá de aprovar uma portaria que 
GHÀQLUi�FULWpULRV�GH�À[DomR�GH�WD[DV�
e contribuições, bem como aprovar 
XP� UHJXODPHQWR� TXH� GHÀQH� DV�
ditas, sobre quem recaem as 
mesmas, os seus montantes, os 
modos e prazos de liquidação e 
cobrança. 
O processo de cobrança coerciva 
das taxas ou outras receitas da 
ERS seguirá o processo tributário 
e a ERS poderá protocolar com a 
Autoridade Tributária e Aduaneira o 
processo de cobrança. 

3. NOVAS E ALARGADAS 
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 
As funções da ERS são de regula-
ção, de supervisão e agora também 
de auditoria e inspeção, no âmbito 
GR�FRQFHLWR�PDLV�YDVWR�GH�ÀVFDOL]D-
ção. 
A regulação passa a incluir entida-
des dos setores público, privado, 
cooperativo e social.
A regulação passa a incluir todos 
os estabelecimentos prestadores 
de cuidados de saúde de todos os 
setores, incluindo unidades móveis, 
termas, laboratórios de análises clí-
nicas, etc. 
([FOXHP�VH�RV�SURÀVVLRQDLV�GH�VD~-
de no que toca à atividade destes já 
regulada pelas Ordens, e os estabe-
OHFLPHQWRV� VXMHLWRV� DR� ,1)$50('��
I.P. A ERS coopera e colabora com 
a Autoridade da Concorrência, com 
a Direção-Geral do Consumidor e 
com associações de consumidores 
em geral.
Assegura o cumprimento do regime 
de licenciamento dos estabeleci-
mentos prestadores de cuidados 
de saúde. 
A ERS é de âmbito nacional e os 
seus estatutos apenas referem que 
a autonomia das Regiões Autóno-
mas é mantida ao nível dos respe-
tivos Órgãos Regionais.  

4. NOVOS E APROFUNDADOS 
PODERES
a) )LVFDOL]DU�� R� SRGHU� GH� DXGLWDU�
H� ÀVFDOL]DU� LQFOXL� DFHGHU� D� WRGDV�
as instalações, terrenos e meios 
GH� WUDQVSRUWH� GRV� ÀVFDOL]DGRV��
inspecionar livros e registos, 
qualquer que sejam os seus 
suportes; obter cópias ou 
extratos de documentos; inquirir; 
LGHQWLÀFDU� SHVVRDV�� UHFODPDU�
auxílio de autoridades policiais e 
administrativas. 
A ERS não pode inspecionar 
ou aceder a registos clínicos 
individuais dos utentes. 
Os inspetores têm de estar 
LGHQWLÀFDGRV�DFRUGR�FRP�R�PRGHOR�

aprovado por regulamento da ERS. 
Só em caso de atos que estão na 
iminência de provocar prejuízo 
grave e irreparável ou de difícil 
reparação, pode a ERS adotar 
medida cautelar e ordenar 
preventivamente de imediato a 
suspensão da prática de atos ou 
outras medidas provisórias. 
b) Registar (não é novo, pelo que 
se remete, no detalhe do regime, 
para o diploma) 
c)� 5HVROXomR� GH� FRQÁLWRV�� D� (56�
vai passar a mediar ou conciliar 
partes. A mediação é sujeita a 
regulamento; pode protocolar 
com centros de arbitragem; 
está prevista a cooperação com 
entidades diversas, inclusive 
FRP� D� ÀQDOLGDGH� GD� SDUWLOKD� GH�
informação. 
d) Instruir e decidir os 
pedidos de licenciamento dos 
estabelecimentos prestadores de 
cuidados de saúde. 
e) Prevenir e punir práticas de 
LQGXomR�DUWLÀFLDO�GH�SURFXUD�
f)�$SUHFLDU�TXHL[DV�H�UHFODPDo}HV��
a ERS concentra todas as 
queixas dos utentes, ainda que 
provenientes da DGS ou DGC. 
No prazo de 10 dias úteis os 
reclamados têm de enviar à ERS a 
cópia dessas queixas, estejam ou 
não, as mesmas, inseridas no livro 
de reclamações.  
g) Promover o sistema 
QDFLRQDO� GH� FODVVLÀFDomR� GRV�
estabelecimentos prestadores 
de cuidados de saúde quanto à 
qualidade global, de acordo com 
FULWpULRV� REMHWLYRV� H� YHULÀFiYHLV��
incluindo a satisfação dos utentes. 
h) Propor e homologar códigos 
de conduta e manuais de boas 
práticas. 
i) Realizar estudos de mercado 
e inquéritos setoriais, bem como 
instruir, recomendar ou ordenar 
medidas comportamentais, 
denunciando os factos à 
Autoridade da Concorrência. 

O MEMBRO 
DO GOVERNO 
RESPONSÁVEL 
PELA ÁREA DA 
SAÚDE PODE 
SOLICITAR 
INFORMAÇÕES 
À ERS SOBRE A 
EXECUÇÃO DO 
RESPETIVO PLANO 
DE ATIVIDADES, 
BEM COMO DO 
ORÇAMENTO, 
UM E OUTRO 
PREVIAMENTE 
APROVADOS 
PELO REFERIDO 
MEMBRO DO 
GOVERNO.  

“
“

...
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Realizou-se no dia 30 de Setembro, 
no Ministério da Saúde, em Lisboa, a 
cerimónia de tomada de posse do novo 
Conselho Diretivo da Administração 
Central do Sistema de Saúde (ACSS), 
numa cerimónia presidida pelo ministro 
da Saúde, Paulo Macedo e que contou 
com a presença do bastonário da OMD, 
Orlando Monteiro da Silva.
A nova equipa é composta, ao abrigo da 
Resolução do Conselho de Ministros nº 
24/2014, de 19 de Setembro, por Rui 
Santos Ivo, presidente, Carla Gonçalo, 
vice-presidente e Pedro Alexandre e 
Luís Matos, vogais. 
Rui Santos Ivo é licenciado em Ciências 
)DUPDFrXWLFDV�SHOD�8QLYHUVLGDGH�GH�
/LVERD��)RL�YLFH�SUHVLGHQWH�GD�$&66�
desde 2011 e desempenhou o cargo 
GH�GLUHWRU�H[HFXWLYR�GD�$3,)$50$���
Associação Portuguesa da Indústria 
)DUPDFrXWLFD��GHSRLV�GH�WHU�H[HUFLGR�
vários cargos no Infarmed - Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos 
GH�6D~GH�GHVGH�������)RL�SUHVLGHQWH�
deste organismo de 2000 a 2005.

TOMADA DE POSSE

CONSELHO 
DIRETIVO
DA ACSS

5. GARANTIAS DE PARTICIPAÇÃO 
E TRANSPARÊNCIA 
a) Governo e Assembleia da 
República: 
No primeiro trimestre de cada 
ano a ERS apresenta à comissão 
parlamentar competente o plano 
de atividades, a programação 
e o seu desenvolvimento. 
Anualmente, a ERS envia um 
relatório ao Governo e à comissão 
parlamentar sobre a atividade do 
ano antecedente, relatório que 
é público e tem de constar da 
página eletrónica da ERS. 

b) Conselho Consultivo: 
É um órgão de consulta que reúne, 
pelo menos, duas vezes por ano, e 
apoia em decisões do conselho de 
administração da ERS e nas linhas 
gerais da sua atuação. 
Composto por 20 membros, é um 
órgão cujo funcionamento será 
objeto de regulamento próprio. 
No prazo de 20 dias úteis a 
contar da entrada em vigor desse 
regulamento os representantes 
das ordens e restantes 
representantes previstos, devem 
manifestar o seu interesse em 
integrar o conselho consultivo. 
Tem, portanto, de constituir um 
ato proativo. 
Contém, entre outros, cinco 
representantes das associações 
S~EOLFDV� SURÀVVLRQDLV� H� GHPDLV�
associações do setor da 
saúde (podem não ser ordens 
SURÀVVLRQDLV�QHVWH�WRWDO�GH�FLQFR���
Quando não exista acordo sobre 
a composição do conselho é o 
conselho de administração da ERS 
quem designa o representante.  
Os regulamentos, diretivas 
ou recomendações genéricas 
da ERS têm de ser objeto de 
correspondentes projetos que são 
discutidos e sujeitos a parecer 
do conselho consultivo. Antes 
de aprovar estes atos a ERS 
deve proporcionar a intervenção 

do Governo, das associações 
relevantes do setor e do público. 
Estes atos têm de constar da 
página eletrónica da ERS. E no 
relatório preambular de cada ato a 
ERS deve fundamentar as opções 
e referir quem contribuiu durante 
a consulta pública. 

6. PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES 
PÚBLICAS PROFISSIONAIS 
VULGO ORDENS PROFISSIONAIS
No âmbito do conselho consultivo 
estão presentes; devem 
manifestar o interesse em integrar 
o referido conselho no prazo acima 
indicado, têm de cooperar com 
a ERS no âmbito das respetivas 
competências e atribuições.  

7. OBRIGAÇÕES E DEVERES 
DIRIGIDOS AOS PROFISSIONAIS 
COM REDAÇÃO EXPLÍCITA 
NA LEI 
a)� ,QIRUPDU� HP� ��� GLDV��
os responsáveis pelos 
estabelecimentos prestadores de 
cuidados de saúde, bem como os 
demais agentes da área da saúde, 
têm de prestar à ERS toda a 
cooperação que esta lhes solicite 
para o cabal desempenho das 
suas funções. Têm de entregar 
informações e documentos no 
prazo de 30 dias ou prazo menor 
quando solicitada a urgência. 

b) 5HJLVWDU�VH� QD� (56�� DQWHV�
do início da atividade o registo 
é obrigatório, bem como é 
igualmente obrigatória a 
atualização de dados no prazo 
de 30 dias a partir de qualquer 
alteração dos mesmos. 
c)� $À[DU� HP� ORFDO� S~EOLFR� EHP�
visível a certidão de registo na 
ERS. 

e) No prazo de 10 dias úteis os 
reclamados têm de enviar à ERS 
a cópia de todas as queixas dos 
utentes, estejam ou não inseridas 
no livro de reclamações.  

...
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A convite do ICJP, Orlando Monteiro da 
Silva, bastonário da Ordem dos Médi-
cos Dentistas e presidente do Conse-
OKR� 1DFLRQDO� GDV� 2UGHQV� 3URÀVVLRQDLV�
(CNOP), foi um dos oradores da ceri-
mónia de abertura e abordou o atraso 
YHULÀFDGR�QD�DSURYDomR�GR�QRYR�UHJLPH�
GDV� 2UGHQV� 3URÀVVLRQDLV�� (P� FDXVD�
está o novo regime jurídico de criação, 
organização e funcionamento das asso-
FLDo}HV�S~EOLFDV�SURÀVVLRQDLV��SHQGHQ-
te para aprovação do Governo desde 

&21)(5È1&,$�'(67$&28

A NOVA LEI DAS ASSOCIAÇÕES
PÚBLICAS PROFISSIONAIS

janeiro de 2013.
Ainda a convite do ICJP, em represen-
tação do CNOP, participou igualmente 
)LOLSD� &DUYDOKR� 0DUTXHV�� GLUHWRUD� GR�
Departamento Jurídico da OMD e mem-
bro da Comissão Executiva do CNOP, 
que interveio na mesa de debate sobre 
´2�H[HUFtFLR�GD�SURÀVVmR��DWRV�SUySULRV��
deontologia e publicidade”, com uma 
análise sobre o tema “Deontologia e 
Regulação”.
Ao longo de dois dias, a conferência de-

O Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa (FDUL) organizou nos dias 24 e 25 de setembro 

uma conferência subordinada ao tema “A nova Lei das Associações 
Públicas Profissionais: desafios e oportunidades”.

bateu questões como o enquadramento 
GDV�DVVRFLDo}HV�S~EOLFDV�SURÀVVLRQDLV��
R�DFHVVR�j�SURÀVVmR��R�H[HUFtFLR�GD�SUR-
ÀVVmR�H�DV�VRFLHGDGHV�GH�SURÀVVLRQDLV��
multidisciplinaridade e os regimes de 
incompatibilidade. A conferência da 
)'8/� FRQWRX� FRP� D� SDUWLFLSDomR� GR�
bastonário da Ordem dos Médicos, José 
Manuel Silva, da bastonária da Ordem 
GRV�$GYRJDGRV��(OLQD�)UDJD�H�DLQGD�GH�
9LWDO�0RUHLUD�� GD� )DFXOGDGH� GH�'LUHLWR�
da Universidade de Coimbra.
A sessão de abertura contou com a in-
tervenção de Jorge Duarte Pinheiro, di-
UHWRU�GD�)'8/��H�GH�-RUJH�0LUDQGD��XP�
dos mais distintos constitucionalistas 
portugueses e presidente do ICJP.
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/XtV�)LOLSH�&RUUHLD
Presidente do Conselho

Deontológico 
e de Disciplina

CONSCIÊNCIA PROFISSIONAL
Há um ditado popular que diz que o “saber não ocupa 

espaço”. Se existe área em que este ditame pode e deve ser 
aplicado em toda a sua extensão é nas atividades ligadas à 

saúde, porque o que está em causa é a melhor prestação de 
cuidados de saúde por parte do profissional em benefício do 

doente.

pequena parte de um mundo de 
conhecimentos nas diferentes 
áreas da medicina dentária, o qual 
está em constante evolução.

É verdade que a competência 
SURÀVVLRQDO�� TXH� GHYHULD� VHU� R�
espelho da nossa classe, até pela 
juventude da mesma, esbarra 
muitas vezes na altivez da idade, 
seja ela qual for, da posição social 
ou académica e do ego que está 
por detrás dela, quando se deveria 
querer uma saudável inquietude 
na busca constante da excelência, 
do melhor para os nossos doentes, 
do exemplo a dar às próximas 
gerações de médicos dentistas. 
É este legado que se deve querer 
deixar. 

É um facto que os médicos 
dentistas iniciam a sua atividade 
SURÀVVLRQDO� PXLWR� FHGR� H� SRGHP�
manter-se em atividade até idades 
avançadas, muitas vezes em 
isolamento permanente. O facto 
GD� QRVVD� FDUUHLUD� SURÀVVLRQDO� VHU�
longa, obriga a ter em mente o 
quanto é necessário ser humilde 
para reconhecer “que nada sabe”. 
Que tudo tem que aprender. Quer 
do ponto de vista de atualização 
WpFQLFR�FLHQWtÀFD�� TXHU� WDPEpP�
do importantíssimo ponto de vista 
emocional/humano. A medicina, 
em todas as suas áreas, como, 
também, evidentemente a 
medicina dentária, tem muito a 
ver com a gestão de sentimentos. 
O contacto com os doentes e o 
trato que se quer de urbanidade 
com os colegas deve respeitar os 
superiores valores ético-morais, no 
estrito cumprimento das normas 
deontológicas.

A humildade no saber, precisa 
muitas vezes ser apimentada 

O nosso Código Deontológico 
inscreve no seu articulado (Artigo 
8) que “1 - Todo o médico dentista 
tem o dever de assegurar ao seu 
doente a prestação dos melhores 
cuidados de saúde oral ao seu 
alcance, agindo com correção e 
delicadeza; 2 - O médico dentista 
poderá ser responsabilizado 
pela prestação de atos médico-
dentários manifestamente 
desadequados, bem como pela 
prestação manifestamente 
desadequada de atos médico-
dentários quando, dadas as 
circunstâncias concretas do caso, 
lhe era objetivamente exigível a 
atuação de forma distinta.”

Cabe aqui fazer uma introspeção à 
classe. 

Em primeiro lugar, há que 
reconhecer o esforço que a OMD 
tem desenvolvido para a realização 
de eventos de formação através do 
VHX�&HQWUR�GH�)RUPDomR�&RQWtQXD��
ao qual dou o meu forte elogio 
SHOR�VHX�HPSHQKR�H�HÀFiFLD��VHMD�
através de cursos modulares, 
GH� ÀP� GH� GLD�� RX� QR� IRUPDWR� GH�
jornadas, que inclusive agora são 
gravadas em vídeo para posterior 
visualização e que culmina com 
um grande congresso anual, 
reconhecido como sendo o maior 
congresso em Portugal na área da 
saúde. 
Por outro lado, esta formação não 
teria sentido se muitos médicos 
dentistas não aderissem e 

reconhecessem a importância que 
a formação tem na sua atividade 
diária; Quero com isto dizer que 
os colegas reconhecem que o 
seu desempenho clínico deve 
ser alicerçado na competência, 
LQWHJULGDGH�H�GLJQLGDGH�SURÀVVLRQDO�

Recordo que nos termos da alínea 
K), do nº1, do artigo 12º do Estatuto 
da OMD, é dever do médico dentista 
manter-se deontológica, técnica 
H� FLHQWLÀFDPHQWH� DWXDOL]DGR��
frequentando ações de formação 
contínua. 

Não tenhamos dúvidas que a 
formação de base dos médicos 
dentistas, per si, tem uma 
FRPSHWrQFLD�FLHQWtÀFD�UHFRQKHFLGD�
até internacionalmente, permitindo 
aos jovens recém-formados 
poderem entrar no mercado de 
trabalho, português ou europeu, 
FRP�FDSDFLGDGHV� VXÀFLHQWHV� SDUD�
poderem desempenhar a função 
para a qual estão preparados. No 
entanto, esta competência inicial 
não pode ser encarada como um 
ÀP��PDV�VLP�FRPR�R� LQtFLR�GH�XP�
SHUFXUVR� SURÀVVLRQDO� TXH� p� H� VH�
deseja longo. Uma vez terminada 
a sua formação pré-graduada, o 
jovem médico dentista tem que ter 
bem interiorizado que ele não é o 
centro, mas simplesmente mais 
um a contribuir para promoção de 
uma saúde oral de qualidade e, 
também, que o “mundo de saber”, 
ao qual teve acesso durante a 
sua formação, é apenas uma 
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com uma grande dose de bom 
senso, mas, e há sempre um 
mas, frequentemente esbarra 
num ego elevadíssimo de 
SVHXGRFRQKHFLPHQWR� FLHQWtÀFR��
inconsciente mesmo, provocando 
este um impacto negativo tanto no 
doente, como entre os colegas de 
SURÀVVmR��

Esta conduta de superioridade leva 
invariavelmente ao desvalorizar as 
opções clínicas de outros colegas 
GH� SURÀVVmR� KLSHUYDORUL]DQGR� D�
sua. 

Esta conduta de altivez faz com 
que se esqueça que os demais 
colegas também possuem 
conhecimentos, no mínimo 
semelhantes aos nossos, que têm 
a sua experiencia que não pode ser 
esquecida ou diminuída e que, em 
última análise, para que alguém 
queira ser respeitado, tem antes 
que saber respeitar os outros. 
Estes mesmos colegas 
esquecem-se que um pequeno 
GHVFRQKHFLPHQWR� FLHQWtÀFR� H�
clínico é tantas vezes destapado 
por uma simples denúncia de um 
doente insatisfeito. 

É altura de lembrar a classe 
que o Conselho Deontológico 
e de Disciplina da OMD recebe 
mensalmente várias denúncias 
de doentes em que o que é posto 
em causa é uma má prestação de 
serviços. Um violar grosseiro das 
legis artis. Em muitos casos está 
associada uma queixa em tribunal 
com pedidos de ressarcimento 
avultados.

Estas participações só destroem a 
reputação do visado, sendo do seu 
interesse evitá-las.

No entanto, e mantendo o respeito 
pela opinião clínica dos outros, 
também não podemos deixar 
de emitir a nossa, quando para 
isso nos for pedido pelo doente. 
A independência total, sem 
pressões, quer de interesses 
pessoais, quer provenientes 
GH� LQÁXrQFLDV� H[WHULRUHV�� TXH�
o desempenho do exercício 
SURÀVVLRQDO� QRV� REULJD�� WRUQD�
nos responsáveis pelos 
nossos atos clínicos, técnica e 
deontologicamente (Artigo 6ª do 
Código Deontológico) e dá-nos o 
direito e liberdade no diagnóstico 
e nos planos de tratamento dos 
nossos doentes, como também 
de fazer juízos clínicos e éticos 
(Artigo 9º).

Nestes casos, em que o médico 
dentista discorde dos métodos 
e tratamentos realizados 
pelo colega anterior e sinta a 
necessidade de transmitir tal 
informação ao doente, deve ele 
assumir a responsabilidade dessa 
discordância, devendo reduzir 
sempre a escrito, sob pena de 
ser considerado uma apreciação 
do foro pessoal e/ou subjetivo, 
violando o que está disposto no 
Art. 38º do Código Deontológico, 
onde se apela para o espírito 
GH� VROLGDULHGDGH� SURÀVVLRQDO��
correção e urbanidade e no Art. 
39º, que estabelece que todos 
os médicos dentistas devem-se 
reciprocamente assistência moral, 
abstendo-se de fazer comentários 
públicos à competência ou a 
métodos utilizados por outro 
colega.

Sendo este texto de opinião um 
FKDPDU�j� FRQVFLrQFLD�SURÀVVLRQDO�
da classe, que é composta por 
todos nós, em que fomos levados 

à desabituação de fazer uma 
introspeção positiva, pois já desde 
R� ÀQDO� GR� HQVLQR� VHFXQGiULR�
estamos habituados a viver na 
iUHD� FLHQWtÀFR�WHFQROyJLFD�� QmR�
deveríamos nunca esquecer a 
capacidade intrínseca que todos 
temos que é a autoavaliação. 
E esta, por sua vez, leva-
QRV� j� ÀORVRÀD�� FRPR� iUHD� GR�
pensamento, permitindo-nos estar 
sempre inquietos e curiosos acerca 
da procura do conhecimento; 
por isso gostaria de recomendar 
a todos nós reler a Alegoria da 
Caverna, de Platão, que ilustra 
bem o preconceito a que antes me 
tenho estado a referir.

Por isso, termino como comecei, 
enaltecendo a formação contínua 
e apelando aos altos valores 
ético-morais de quem se dedica 
a prestar serviços no sentido de 
melhorar a saúde dos outros. 
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Bruxelas, 17 de outubro de 2014

Assunto: Publicidade no Setor da 
Saúde

Excelentíssimo Senhor Ministro 
da Saúde, Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado-Adjunto do 
Ministro da Saúde,

Dirijo estas palavras em nome 
do Conselho Europeu dos 
Médicos Dentistas (CED) que 
é a organização representativa 
da medicina dentária na União 
Europeia, e de mais de 340.000 
médicos dentistas ativos através de 
32 ordens, câmaras e associações 
SURÀVVLRQDLV� GH� ��� SDtVHV�
HXURSHXV��)XQGDGR�HP�������SDUD�
aconselhar a Comissão Europeia 
sobre questões relacionadas com 
a medicina dentária, os objetivos 
principais do CED assentam na 
promoção de elevados padrões de 
saúde oral, da medicina dentária 
H� GD� SUiWLFD� SURÀVVLRQDO� FHQWUDGD�
numa efetiva segurança do doente.
)RL� FRP� JUDQGH� VDWLVIDomR� TXH�
tivemos conhecimento da iniciativa 
das autoridades portuguesas em 
estabelecer um grupo de trabalho 
(o “Grupo de Trabalho relativo 
ao regime jurídico aplicável aos 
atos de publicidade praticados 

pelos prestadores de cuidados de 
saúde”) que será responsável pela 
elaboração de um enquadramento 
legal sobre a publicidade que terá 
HP�FRQVLGHUDomR�DV�HVSHFLÀFLGDGHV�
do sector da saúde, protegendo 
a saúde pública e garantindo a 
segurança do doente.
Nos últimos anos, registámos que 
em certos Estados-membros, como 
Portugal, Espanha e Itália, tem 
havido um aumento de publicidade 
e técnicas publicitárias destinadas 
a promover serviços de saúde, sem 
a devida consideração às noções 
de “publicidade não comercial”, 
“publicidade de interesse público” 
e “direito à informação”. 
De facto, a medicina dentária 
nestes países tem sido afetada 
por diferentes formas de marketing 
e comunicação que pretendem 
direcionar o comportamento 
de consumidores/doentes para 
uma oferta puramente comercial, 
criando expectativas pouco realistas 
de tratamento, domínio no qual a 
DWXDO�UHJXODomR�p�LQVXÀFLHQWH�SDUD�
evitar riscos de sobre tratamento e 
GH�LQGXomR�DUWLÀFLDO�GD�SURFXUD�
Além disso, esta publicidade 
direcionada é em grande parte da 
responsabilidade de estruturas de 
vocação empresarial, cujo único 
objetivo é o lucro não existindo 

CARTA DO CED AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE PORTUGAL

PUBLICIDADE NO SETOR 
DA SAÚDE

qualquer preocupação pelo 
cumprimento de códigos nacionais 
de conduta ética. Na verdade, esses 
códigos são aplicáveis apenas e 
Vy� DRV� SURÀVVLRQDLV� LQGLYLGXDLV�
legalmente habilitados para o 
H[HUFtFLR�GD�SURÀVVmR��GHVFUHYHQGR�
detalhadamente as condições sob 
as quais a publicidade é permitida1, 
bem como as respetivas sanções 
em caso de incumprimento. 
Por conseguinte, o CED congratula-
se com o objetivo das autoridades 
portuguesas de saúde em regular 
HVSHFLÀFDPHQWH� D� SXEOLFLGDGH�
QR� VHWRU� GH� VD~GH�� D� ÀP� GH�
salvaguardar o interesse público, 
defender os legítimos direitos 
e interesses dos doentes e, 
simultaneamente, promover a 
sã e leal concorrência entre os 
prestadores de cuidados de saúde. 
Esperamos que o novo quadro 
jurídico seja capaz de fornecer aos 
doentes informações precisas e 
justas e que a publicidade no setor 
da saúde seja guiada por princípios 
de lealdade, justiça e dignidade.
Continuamos à disposição de Vos-
sas Excelências para qualquer co-
laboração considerada necessária.

Com os melhores cumprimentos,
Dr Wolfgang Doneus
Presidente do CED

&&��
Dr. Orlando Monteiro da Silva
Bastonário da Ordem dos Médicos 
Dentistas 

Publicamos na íntegra, a retroversão do original em inglês, 
da carta enviada pelo presidente do Council 

of European Dentists (CED), Wolfgang Doneus, 
ao ministro da Saúde de Portugal. 

1 Ver exemplo do Código de Ética do CED (www.eudental.eu/library.html), adotado unanimemente pela Assembleia-Geral do CED em 
2007, que inclui igualmente o Código de Ética para o Comércio Eletrónico.
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      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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A delegação portuguesa que 
participou no congresso conseguiu 
marcar bem a presença da 
medicina dentária nacional, 
com a apresentação de diversas 
resoluções, tanto com propostas 
prévias submetidas à Assembleia-
Geral, como durante o decorrer dos 
trabalhos da mesma.
Os contributos da medicina 
dentária portuguesa foram, 
também, assinaláveis no âmbito 
dos trabalhos da ERO (European 
Regional Organization of the FDI 
World Dental Federation), tanto 
na Assembleia-Geral, como nos 
grupos de trabalho.
Durante o congresso, foi ainda 

preparada a divulgação do Dia 
Mundial da Saúde Oral do próximo 
ano, agendado para 20 de março 
de 2015.
2� &RQJUHVVR� GD� )HGHUDomR�
Dentária Internacional é o maior 
SDOFR� PXQGLDO� GD� SURÀVVmR�� 3RU�
isso, é desde sempre um local 
privilegiado para a promoção 
do Congresso da OMD e para 
o contacto com potenciais 
expositores internacionais, que 
têm marcado presença na Expo-
Dentária, elevando, ainda mais, as 
qualidades da exposição.
Durante o congresso, a médica 
dentista portuguesa Natália Lucas 
Nunes terminou com distinção 

o seu mandato no comité da 
)HGHUDomR� 'HQWiULD� ,QWHUQDFLRQDO�
responsável pela comunicação e 
apoio aos associados.
O Secretário-Geral da OMD, Paulo 
Ribeiro de Melo, renovou a sua 
participação do comité de saúde 
pública, tendo sido eleito como 
vice-presidente.
A delegação de Portugal na 
Assembleia-Geral é constituída por 
três representantes da Ordem dos 
Médicos Dentistas, membros do 
&RQVHOKR� 'LUHWLYR� �5LFDUGR� )DULD�
e Almeida, Pedro Pires e Ricardo 
Oliveira Pinto), dois da SPEMD 
(Pedro Mesquita e Jaime Portugal), 
GRLV�UHSUHVHQWDQWHV�GD�)',��1DWiOLD�
Lucas Nunes e Paulo Ribeiro de 
0HOR�� H� XP� FRQYLGDGR� GD� )',�
na qualidade de ex-presidente 
(Orlando Monteiro da Silva).

Realizou-se, no passado mês de setembro, o Congresso Anual 
da Federação Dentária Internacional, em Greater Noida, nos 

arredores da Nova Deli, na Índia.

CONTRIBUTOS NACIONAIS 

CONGRESSO DA FEDERAÇÃO 
DENTÁRIA INTERNACIONAL

O mérito e trabalho 
da médica dentista 
portuguesa Natália 

Lucas Nunes no 
comité da comuni-

cação e suporte aos 
associados, para o 

qual foi eleita em 
2011, no congresso 
realizado no México, 
foi reconhecido pela 
)HGHUDomR�'HQWiULD�

Internacional.

Da esquerda para a direita, Ricardo Oliveira Pinto, Orlando Monteiro da Silva, Nat·lia Lucas Nunes, Jaime Portugal, 
3HGUR�0HVTXLWD��5LFDUGR�)DULD�H�$OPHLGD��3HGUR�3LUHV�H�3DXOR�5LEHLUR�GH�0HOR�
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RESUMO DAS ATIVIDADES 

FEDERAÇÃO DENTÁRIA
INTERNACIONAL 

FDI e S.O.C.H. unem esforços para “As Américas 2015”
A FDI, juntamente com o membro associado, a Sociedade 

Odontológica do Chile (SOCH), uniram esforços para 
organizar o primeiro congresso regional “As Américas” em 

Santiago, Chile, de 26 a 28 Março de 2015.

O acordo de parceria foi assinado 
durante o Congresso Mundial de 
0HGLFLQD� 'HQWiULD� $QXDO� GD� )',��
em Istambul, Turquia, em 2013. 
O Congresso, que terá lugar ape-
nas seis dias após o Dia Mundial 
da Saúde Oral 2015 (20 de mar-
ço), tem por objetivo impulsionar 
a saúde oral e promover a higiene 
oral no Chile e em toda a América 
Latina.
$� SUHVLGHQWH� GD� )',�� 7LQ� &KXQ�
:RQJ�� DÀUPRX�� ´HVSHUR� XPD� SDU-

WLFLSDomR� VLJQLÀFDWLYD� GRV� SDtVHV�
não só nas imediações, tais como 
Argentina, Brasil e Peru, mas tam-
bém muito mais a norte, como 
o México, Estados Unidos e até 
mesmo Canadá. “As Américas“ 
ajudar-nos-ão a alcançar uma me-
lhor compreensão das opiniões e 
aspirações dos milhares de mé-
dicos dentistas num dos maiores 
mercados em crescimento para a 
SURÀVVmR�µ
O presidente da Comissão Organi-

zadora e presidente da Sociedade 
de Odontologia do Chile salientou 
que o congresso “é uma platafor-
ma dinâmica para atualizar conhe-
cimentos na área dento-maxilo-
-facial, explorar novos avanços na 
tecnologia e promover uma maior 
aproximação entre nós. Convidá-
mos vários oradores de renome 
para partilharem as suas experiên-
cias e conhecimentos.”
Além do congresso, o Chile tem 
muito a oferecer aos visitantes, 
desde as belezas naturais das 
Ilhas Galápagos, aos majestosos 
Andes do sul, assim como bons vi-
nhos e uma cozinha variada.
KWWS���IGL����ODVDPHULFDVFRQ-
gress.cl/area-congreso/

...
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DA 
FDI: UM CONGRESSO EXCECIONAL
3DUD�RV�PHPEURV�H�FROHJDV�GD�)',�
que participaram no Congresso 
Mundial de Medicina Dentária Anu-
DO�GD�)',�������HP�1RYD�'HOL��HV-
pero que tenham tido uma confor-
tável viagem de regresso. Espero 
que concordem que se tratou, em 
diversos aspetos, de um congresso 
excecional. De acordo com a conta-
JHP�ÀQDO��IRUDP�UHJLVWDGRV��������
participantes, incluindo várias cen-
tenas de registos internacionais 
no local. A Assembleia-Geral foi 
SDUWLFXODUPHQWH� SURGXWLYD�� WRPi-
mos uma série de decisões extre-
mamente importantes, elegemos 
QRYRV�UHSUHVHQWDQWHV�GD�)',��FRQ-
selheiros e membros da comissão 
e progredimos em várias áreas-
-chave.
Se me pedissem, no entanto, 
para enumerar quatro ou cinco 
principais realizações, gostaria 
de focar, em primeiro lugar, a 
aprovação do Plano Estratégico 
����²�����GD�)',��TXH�YDL�RULHQ-
tar o nosso trabalho ao longo dos 
próximos anos, começando com 
o orçamento de 2015, que reuniu 
um nível de consenso entre os 

membros muito animador.
Em segundo lugar, gostaria de citar 
o lançamento da Plataforma de In-
formação de Saúde Oral Global que, 
como sugerem os primeiros relató-
rios, foi divulgado pelos principais 
meios de comunicação nacionais 
e regionais; os nossos parceiros 
neste lançamento informaram-nos 
que estão igualmente otimistas em 
relação à cobertura internacional. 
Devemos estar muito orgulhosos 
da Plataforma de Informação que 
abriu novos caminhos no campo 
da recolha, análise e comparação 
de dados sobre saúde oral e ques-
tões relacionadas, incluindo outras 
doenças não comunicáveis.
A terceira grande conquista é a ado-
ção de novas resoluções políticas. 
-i�DQWHULRUPHQWH�DÀUPHL�TXH�HVWD�p�
uma das tarefas mais importantes 
GD�)',�H�DFUHGLWR�ÀUPHPHQWH�TXH�D�
obtenção de um consenso sobre as 
melhores práticas demonstra uma 
TXDOLGDGH� HVSHFtÀFD� GD� QRVVD� IH-
GHUDomR��D�GHWHUPLQDomR�SDUD�FKH-
gar a um acordo. Tal como sugerido 
durante a Assembleia-Geral B, a 
&RPLVVmR� &LHQWtÀFD� LUi� FRPHoDU�
imediatamente a trabalhar numa 
versão atualizada do documento 
sobre implantes. Esta qualidade 
GD� )',� IRL� LJXDOPHQWH� H[SRVWD� QR�
debate sobre sugestões e diretri-
]HV�GD�)',�SDUD�D� LPSOHPHQWDomR�
da Convenção de Minamata sobre 
Mercúrio, desenvolvidas para aju-
dar as associações dentárias na-
cionais e seus médicos dentistas a 
cumprir com as disposições sobre 
amálgama dentária constantes do 
Anexo A, Parte II.
Em quarto lugar, gostaria de des-
WDFDU� R� DODUJDPHQWR� GD� )',� SDUD�
incluir três novos membros regu-
lares, a Associação Moldava de 
Estomatologistas, a Associação 
Dentária da Tunísia e a Associação 
Dentária da Palestina. Tivemos ain-
da o prazer de aceitar candidaturas 
da Associação Americana de Edu-
cação Dentária e da Sociedade de 

Estomatologistas dos Balcãs como 
membros.
3DUD� WRGRV�� EHP�YLQGRV� j� )',�� HV-
peramos uma associação longa e 
frutífera. A todos os membros da 
)',�� HVSHUR� TXH� WHQKDP� GLVIUXWD-
do da estada em Nova Deli, tanto 
quanto eu. Estou ansiosa por reen-
contrá-los na próxima Assembleia- 
Geral, que terá lugar paralelamente 
ao Congresso Mundial de Medicina 
'HQWiULD� $QXDO� GD� )',� ����� HP�
Banguecoque (22–25 setembro 
2015).

FDI 2015 BANGUECOQUE
- A SAÚDE ORAL EM EXPOSIÇÃO
No seu discurso em Nova Deli, a 
13 de setembro, o embaixador tai-
landês na Índia destacou a impor-
tância do 103º Congresso Mundial 
GH�0HGLFLQD�'HQWiULD�$QXDO�GD�)',�
para a saúde oral no seu país e 
SDUD� D� UHJLmR� GD� ÉVLD�3DFtÀFR� HP�
JHUDO�� )DODQGR�QXP�DOPRoR�HVSH-
FLDO�´)',������%DQJXHFRTXHµ��GLV-
sipou qualquer ansiedade sobre 
a recente turbulência política na 
Tailândia, salientando o regresso 
à normalidade e aos processos 
democráticos que antecederão as 
datas do congresso em setembro 
de 2015.
O embaixador destacou, ainda, 
as credenciais de Banguecoque 
como um destino de negócios, 
bem como, o clima, a localização 
e as vantagens culturais da Tai-
lândia para os viajantes de negó-
cios e turistas. No seu discurso, a 
3UHVLGHQWH�GD�)',��7LQ�&KXQ�:RQJ��
apontou para o notável desempe-
nho da Tailândia na área da saúde 
oral e da cobertura universal da 
saúde.
)HOLFLWRX�� DLQGD�� D� 7DLOkQGLD� SHOR�
seu desempenho em matéria de 

...
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LJXDOGDGH�GR�JpQHUR��D�SURSRUomR�
de médicos dentistas recém-regis-
tados é de 69 mulheres para 31 
homens, um recorde mundial.
 
FDI LANÇA PLATAFORMA DE 
INFORMAÇÃO DE SAÚDE ORAL 
GLOBAL
$� )',� ODQoRX�� QR� FRQJUHVVR� GH�
Nova Deli, a Plataforma de Infor-
mação de Saúde Oral Global, uma 
base de dados online sobre saúde 
oral.
Esta plataforma cria uma rede 
para monitorização e partilha glo-
bal de dados sobre saúde oral, 
tais como estatísticas e indicado-
res, incluindo atualizações regula-
res sobre cada país, para se tornar 
a fonte mais abrangente de todas 
as informações de saúde oral dis-
poníveis.

FDI PUBLICA INFORMAÇÃO SO-
BRE MATERIAIS DE RESTAURA-
ÇÃO DENTÁRIA E A CONVENÇÃO 
DE MINAMATA SOBRE MERCÚ-
RIO
$� )',� SXEOLFRX� XP� QRYR� IROKHWR�
sobre materiais de restauração 
dentária e a Convenção de Mina-
mata sobre mercúrio, destinado a 

associações dentárias nacionais 
e médicos dentistas individuais 
que procuram mais informações. 
O folheto tem como subtítulo “Di-
retrizes para Implementação”, 
no entanto, não é normativo nem 
prescritivo. Pelo contrário, tem em 
consideração a diversidade de opi-
niões dentro da comunidade den-
tária mundial, associações dentá-
rias nacionais e médicos dentistas 
individuais. Contém informações 
básicas sobre as disposições da 
Convenção sobre amálgama den-
tária (Anexo A, Parte II) e suges-
tões sobre como cumprir e, se for 
o caso, advogar junto das autorida-
des de saúde pública e dos meios 
de comunicação social.
O novo folheto foi apresentado à 
$VVHPEOHLD�*HUDO� GD� )',�� D� �� GH�
setembro, por Daniel Meyer da 
Associação Dentária Americana, 
observador da Equipa de Trabalho 
Amálgama Dentária e consultor da 
&RPLVVmR� &LHQWtÀFD�� 7HQGR� DVVLV-
tido a todas as cinco reuniões da 
Comissão de Negociação Intergo-
vernamental 2009–2013, Daniel 
Meyer é um especialista nas diver-
sas versões e etapas que conduzi-
UDP�DR�GRFXPHQWR�ÀQDO�
A Convenção de Minamata sobre 
0HUF~ULR�IRL�RÀFLDOPHQWH�DVVLQDGD�
em Minamata, no Japão, em ou-
tubro de 2013 e entrará em vigor 
���GLDV�DSyV�D�����UDWLÀFDomR��$Wp�
ao momento, mais de 100 países 
assinaram a Convenção e um, os 
(VWDGRV�8QLGRV��UDWLÀFRX�

FDI REVELA CAMPANHA DIA 
MUNDIAL DA SAÚDE ORAL 2015 
“SORRISO PARA A VIDA” EM 
NOVA DELI
$�)',�UHYHORX�D�VXD�FDPSDQKD�'LD�

Mundial da Saúde Oral (DMSO) 
2015 “Sorriso para a vida”, pri-
meiro num almoço onde estavam 
expostos posters e outros mate-
riais da campanha, e depois num 
IyUXP� HVSHFLDO� GRV� )XQFLRQiULRV�
GH�/LJDomR�1DFLRQDO��)/1��
O tema de 2015 é “Sorriso para 
D�9LGDµ�H�XQH�GRLV�FRQFHLWRV��´XP�
sorriso ao longo da vida” e “cele-
EUDQGR� D� YLGDµ�� DPERV� UHÁHWLGRV�
nos materiais promocionais da  
campanha disponíveis para down-
load em www.worldoralhealthday.
org.
Era especialmente importante 
DSUHVHQWDU�R�'062�QR�IyUXP�1/2��
os NLO são responsáveis por man-
ter comunicações bidirecionais 
HQWUH�D�)',�H�RV�VHXV�PHPEURV��DV�
associações dentárias nacionais. 
Os NLO desempenham, portanto, 
um papel fundamental para ga-
rantir o sucesso do Dia Mundial 
da Saúde Oral a nível nacional. 
As expetativas são elevadas para 
o próximo ano, já que 2014 foi o 
DMSO com maior sucesso, tendo 
sido celebrado em mais de 100 
países, em todos os continentes.
 
FDI ADOTA PLANO ESTRATÉGICO 
2014–2017
$V� DVVRFLDo}HV� PHPEUR� GD� )',�
DGRWDUDP�R�3ODQR�(VWUDWpJLFR�)',�
2014–2017 durante a Assem-
bleia-Geral B, realizada a 13 se-
tembro de 2014, em Nova Deli. 
Considerado realista e visionário, 
contém um programa de ativi-
dades destinado a assegurar o 
respeito pelas prioridades e com-
promissos estabelecidos. O plano 
p�R� UHVXOWDGR�GH�XPD�UHÁH[mR�GH�
GR]H� PHVHV� QD� )',� H� EHQHÀFLRX�
GH� FRQWULEXLo}HV� VLJQLÀFDWLYDV� GH�
todas as partes interessadas. Os 
GHWDOKHV� ÀQDLV� IRUDP� HODERUDGRV�
durante um workshop especial rea-
lizado na Cidade do México, no 
contexto das reuniões semestrais 
GD�)',�

A CONVENÇÃO 
DE MINAMATA 
SOBRE 
MERCÚRIO FOI 
OFICIALMENTE 
ASSINADA EM 
MINAMATA, 
NO JAPÃO, EM 
OUTUBRO DE 
2013 E ENTRARÁ 
EM VIGOR 90 
DIAS APÓS A 50ª 
RATIFICAÇÃO.

“
“

...

...
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Ao apresentar o plano durante a 
Assembleia-Geral A, o presidente-
-eleito, Patrick Hescot, destacou a 
LPSRUWkQFLD�GD�)',�GHVHPSHQKDU�
um papel de liderança dentro da 
comunidade da saúde. Declarou 
que a estratégia deve estar focali-
]DGD�QR�IRUWDOHFLPHQWR�GD�ÀOLDomR��
como primeira prioridade; melho-
ria da comunicação para reforçar 
R�SDSHO�GH�OLGHUDQoD�GD�)',�SDUD�D�
promoção da saúde oral em todo 
R�PXQGR��H�IRUWDOHFLPHQWR�GD�)',�
como um todo. Patrick Hescot sa-
lientou a necessidade de desen-
volver atividades para aumentar 
RV�UHFXUVRV�ÀQDQFHLURV��WDLV�FRPR�
parcerias e educação contínua 

realizadas por uma maioria mui-
WR� HVWUHLWD�� )RL� DSURYDGD� VRE� R�
entendimento de que uma nova 
proposta pode ser colocada na 
Assembleia-Geral em 2015.
Em entrevista, após a Assembleia-
�*HUDO�� D� SUHVLGHQWH� GD� )',�� 7LQ�
&KXQ� :RQJ�� DÀUPRX�� ´)HOLFLWR� D�
Comissão de Prática Dentária e a 
&RPLVVmR� &LHQWtÀFD� SHOR� YROXPH�
e amplitude do trabalho que rea-
lizaram em 2014. As Declarações 
Políticas são uma parte essencial 
GR� WUDEDOKR�GD�)',�� 6mR�GLVWULEXt-
das pelas associações dentárias 
nacionais e oferecem orientação 
sobre uma ampla variedade de 
questões relacionadas com a saú-
de oral e a medicina dentária. De-
vem, portanto, desempenhar um 
papel importante em ”Liderar o 
Mundo para uma Saúde Oral Óti-
ma”.
Nove Declarações Políticas, novas 
ou revistas, estão atualmente em 
FRQVLGHUDomR�� VHWH� QR� kPELWR� GD�
&RPLVVmR� &LHQWtÀFD� GD� )',� �6&���
duas no âmbito da Comissão de 
Prática Dentária (DPC). As duas 
Comissões já nomearam líderes 
de projeto e consultores especia-
lizados para avançar com o traba-
lho.
 
ALARGAMENTO DA FDI A CINCO 
NOVOS MEMBROS
$� )',� WHP� FLQFR� QRYRV�PHPEURV��
após a aprovação das candidatu-
UDV�SHOD�$VVHPEOHLD�*HUDO�GD�)',�
na sua primeira reunião, a 9 de 
setembro de 2014, que antecedeu 
o Congresso Mundial de Medicina 
Dentária Anual, em Nova Deli.
Destes, três são membros regula-
UHV��$VVRFLDomR�0ROGDYD�GH�6RFLH-
dades de Estomatologistas (MAS), 
a Associação Dentária da Tunísia 
(STMDLP) e da Associação Dentá-
ria da Palestina (PDA); e dois são 
PHPEURV� GH� VXSRUWH�� $VVRFLDomR�
Americana de Educação Dentária 
(ADEA) e da Sociedade de Estoma-
tologistas dos Balcãs (BaSS).

H� IRUWDOHFHU� R� PRGHOR� ÀQDQFHLUR�
congresso.
Externamente, destacou a ne-
FHVVLGDGH� GH� LGHQWLÀFDU� VROXo}HV�
para melhor atender comunida-
des carentes e fortalecer as rela-
ções com a OMS, ONU e outras 
organizações de saúde. Ao nível 
da administração, o presidente-
-eleito reconheceu a necessidade 
de melhorar a formação e educa-
ção para que todos os voluntários 
possam trabalhar de forma mais 
HÀFD]�²�Mi�TXH�HOHV�VmR�D�DOPD�GD�
)',�
Incentivou a diversidade cultural 
GHQWUR�GD�)',�H�H[SUHVVRX�VDWLVID-
omR�HP�YHULÀFDU�XP�Q~PHUR�FUHV-
cente de pessoas, com diferentes 
origens culturais, a candidatarem-
-se a cargos de liderança. 

...

FDI ADOTA SEIS RESOLUÇÕES
$� $VVHPEOHLD�*HUDO� GD� )',�� UHX-
nida em Nova Deli, adotou cinco 
resoluções com poucos comentá-
rios. Uma sexta resolução sobre 
implantes dentários inspirou um 
GHEDWH� DFHVVR��PDV� IRL� ÀQDOPHQ-
te aprovada com algumas altera-
ções.
As resoluções adotadas foram as 
VHJXLQWHV�� ´6D~GH� RUDO� SHULQDWDO�
e infantil”, “Proteção da radiação 
em medicina dentária“, ”A deteção 
precoce da infeção por VIH e cui-
dados adequados de indivíduos 
com infeção por VIH/SIDA“, ”Pro-
moção da saúde oral através da 
ÁXRUHWDomR�GD�iJXD´�H�́ $PiOJDPD�
dentária e Convenção de Minama-
ta sobre mercúrio“.
Algumas alterações à resolução 
sobre implantes dentários foram 
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