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Editorial

Sabemos que ao 

médico dentista assiste 

sempre o dever e a 

capacidade de avaliar e 

decidir, em consciência, 

na sua ética, nos seus 

valores, no interesse 

dos doentes e no seu 

próprio interesse a sua 

adesão ou participação 

a propósito deste 

seguro público, ADSE. 

Ou de qualquer outro 

seguro ou plano de 

saúde

Caros colegas,

Tal como foi expresso pela OMD em 

2010 a propósito de planos ou seguros 

de saúde privados, “a adesão ou a recu-

sa resulta sempre de um processo indivi-

dual de apreciação e de decisão de cada 

médico dentista”.

Mais ainda se afirmava que a “uma Or-

dem Profissional não assiste a atribuição 

de negociar tabelas ou contratos de ter-

ceiros. Caberá a cada um de nós avaliar 

a compatibilidade dos valores propostos 

pelas tabelas de tratamentos, com uma 

prestação de qualidade de cuidados de 

saúde”.

O caso da ADSE é diferente. Desde logo 

porque falamos de um Instituto Público, 

que gere o que é, para todos os efeitos, 

um seguro público, que abrange mais de 

1,3 milhões de beneficiários. 

Recorde-se que, em setembro de 2015, 

a ADSE implementou de forma unilate-

ral uma série de procedimentos na sua 

tabela, que mereceram desde logo uma 

reação da OMD, dado o interesse públi-

co e profissional da questão.

Em consequência, um Grupo de Traba-

lho conjunto foi implementado entre a 

OMD e a ADSE para propor novas regras 

e procedimentos no que respeita à me-

dicina dentária.

Chegámos a consenso em algumas ques-

tões importantes, como sejam:

ADSE, 
Planos e Seguros de Saúde
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•  a adoção da Nomenclatura da OMD, 

•  o alargamento dos atos clínicos a com-

participar,

•   a implementação de processos destina-

dos a harmonizar o regime convencio-

nado com o regime livre,

•  o compromisso de tornar transparen-

tes os critérios de adesão à convenção 

por parte dos prestadores,

•  a eliminação de “incompatibilidades” 

implementadas então de forma uni-

lateral sem qualquer tipo de critério 

clínico,

•  a introdução de mecanismos informá-

ticos de controlo e sinalização de tra-

tamentos efetuados,

•  a introdução de mecanismos destina-

dos a combater a fraude por parte da 

ADSE,

•  a atualização dos valores atribuídos 

aos atos médico dentários.

A ADSE comprometeu-se a apresentar 

essas conclusões mutuamente acordadas 

numa nova Tabela para aprovação do 

Governo. 

Porém, a implementação destes procedi-

mentos foi sendo sucessivamente adia-

da. Primeiro com o pretexto que a tutela 

da ADSE iria passar do Ministério das Fi-

nanças para o da Saúde; depois porque 

o modelo de gestão e organização da 

ADSE estava a ser alterado.

O que é certo, é que chegamos aos dias 

de hoje com a mesma Tabela de 2015, 

cujos valores não são, no fundamental, 

atualizados desde 1991, com regras 

anacrónicas, que potenciam a afetação 

séria da qualidade dos procedimentos 

prestados aos beneficiários da ADSE, 

em particular os do regime convencio-

nado.

Aguardamos a decisão do Conselho de 

Supervisão e do Ministério da Saúde, 

tendo manifestado a nossa disponibili-

dade de sempre para defender a saúde 

pública e os médicos dentistas que indi-

vidualmente exercem no âmbito da con-

venção e regime livre.

Temos perfeita noção que uma pequena 

percentagem que agrega grandes gru-

pos económicos que prestam serviços de 

saúde no regime convencionado para a 

ADSE, apresentam em números uma ca-

pacidade negocial que uma Ordem pro-

fissional, seja ela qual for, não detém.

Sabemos bem que os interesses dos 

grandes grupos económicos são subs-

tancialmente diferentes do interesse do 

médico dentista em termos individual e 

que nenhum agente externo à própria 

ADSE pode impor valores numa Tabela, 

mesmo no caso de um seguro público 

como é o da ADSE.

Quem pode e deve agir tendo como li-

nha de interesse primeiro todos, e refi-

ro-me a todos, doentes e prestadores é 

a ADSE. 

Sabemos que não podemos obrigar, caso 

se mantenha a atual situação, os con-

vencionados a rescindir os seus contra-

tos e convenções com a ADSE.

Até porque, grande parte desses conven-

cionados são grupos económicos, alguns 

de média e grande envergadura, que 

não são detidos por médicos dentistas.

Fizemos ver e por isso fomos ao encon-

tro da ADSE, que os pacientes e os médi-

cos dentistas individuais são os elos mais 

fracos de todo este processo e que, de 

forma indireta, sofrerão as consequên-

cias destas regras impostas pela ADSE 

aos convencionados.

Aguardamos com muita atenção a con-

clusão deste processo negocial e a divul-

gação pública da nova Tabela de regras, 

valores e procedimentos para a medici-

na dentária por parte da ADSE.

Então, voltaremos a tomar posição pú-

blica sobre a mesma, nos moldes em que 

for justificada, num alerta em defesa da 

saúde pública, da qualidade dos proce-

dimentos aos beneficiários da ADSE e do 

médico dentista.

Sabemos que ao médico dentista assis-

te sempre o dever e a capacidade de 

avaliar e decidir, em consciência, na sua 

ética, nos seus valores, no interesse dos 

doentes e no seu próprio interesse a 

sua adesão ou participação a propósito 

deste seguro público, ADSE. Ou de qual-

quer outro seguro ou plano de saúde.

Na sua autonomia, na sua independên-

cia consagrados no nosso Estatuto e no 

nosso Código Deontológico.

Esta arma, esta dignidade, ninguém nos 

tira.

O bastonário

Orlando Monteiro da Silva

O que é certo, é que 
chegamos aos dias

de hoje com a mesma 
Tabela de 2015,

cujos valores não são, 
no fundamental,
atualizados desde 
1991, com regras
anacrónicas, que 

potenciam a afetação
séria da qualidade dos 

procedimentos
prestados aos 

beneficiários da ADSE,
em particular os do 

regime convencionado
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Conselho Geral
Aprovação do Orçamento e 
Plano de Atividades 2018

O Conselho Geral da OMD realizou 
uma reunião ordinária para discussão 
e aprovação do Orçamento e Plano de 
Atividades para 2018, a 16 de dezembro, 
no Porto.

Cabe ao Conselho Geral, no âmbito das 
competências atribuídas pelo Estatuto 
da OMD, a discussão e aprovação das 
propostas de Orçamento para 2018 e Plano 
de Atividades para 2018, elaboradas pelo 
Conselho Diretivo da OMD. 

Os trabalhos foram coordenados pelo 
presidente do Conselho Geral, Paulo 
Ribeiro de Melo, o vice-presidente, Paulo 
Durão Maurício, e os secretários Fernando 
Ferreira e Ana Augusta Costa.

O presidente do Conselho Diretivo, Orlando 
Monteiro da Silva, deu início à discussão do 
ponto único da ordem de trabalhos, expondo 
de forma geral os pressupostos que levaram à 
apresentação dos dois documentos.

A presidente do Conselho Fiscal, Ana 
Cristina Mano Azul, leu o parecer positivo 
do órgão relativamente à proposta de 
orçamento apresentado pelo Conselho 

Diretivo, tendo sido acompanhada pelo 
vogal do Conselho Fiscal, Nuno Mesquita 
Marques e pelo Revisor Oficial de Contas, 
Luís Pinheiro Torres.

Para expor as propostas enviadas pelo 
Conselho Diretivo e responder a todas 
as questões dos membros do Conselho 
Geral estiveram também presentes o  

vice-presidente do Conselho Diretivo, Pedro 
Pires, e o tesoureiro, Laredo de Sousa.

O Conselho Geral aprovou por unanimidade 
o Orçamento e Plano de Atividades para 
2018 da OMD. Os documentos estão 
disponíveis para consulta na página 
eletrónica da OMD na área reservada a 
membro. 

Conselho Científico da FMDUL
João Caramês assume presidência 

João Caramês, presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral da Ordem dos Médicos 
Dentistas, foi eleito, por unanimidade, 
para liderar o Conselho Científico da 
Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa, no passado dia 
24 de janeiro. Substitui neste cargo Mário 
Bernardo, que concluiu dois mandatos 
consecutivos na presidência deste órgão 
científico.

Professor catedrático da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade 

de Lisboa, João Caramês é regente 
das disciplinas de cirurgia oral e 
coordenador dos cursos pós-graduados 
de especialização em cirurgia oral e em 
implantologia. É doutorado em cirurgia 
oral pela Universidade de Lisboa e 
pós-graduado em reabilitação oral e 
implantologia pela New York University. 
Atualmente é investigador integrado 
na Unidade de Investigação em Ciências 
Orais e Biomédicas do LIBPhys e dirige 
vários projetos de investigação na área da 
implantologia e dos biomateriais. 
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INFARMED 
cria novo portal

Notificação de reações 
adversas a medicamentos 

Graça Freitas
Nova 

Diretora-Geral 
da Saúde 

O INFARMED.I.P. lançou um novo portal de Notificação de Reações Adversas 
(RAM) tornando mais simples e rápida a notificação de reações adversas/efeitos 
indesejáveis de medicamentos pelos profissionais de saúde e pelos utentes.

De acordo com a Autoridade do Medicamento esta é uma forma de contribuir 
para a monitorização contínua da segurança e a avaliação do benefício/risco dos 
medicamentos.

Podem existir reações adversas, por exemplo raras ou de aparecimento tardio, que 
não são detetadas durante a fase experimental do medicamento. Estas reações 
adversas poderão ser identificadas através da notificação espontânea com a 
utilização mais alargada do medicamento.

Se um utente suspeitar de uma reação adversa devido à utilização de um ou mais 
medicamentos, deve procurar aconselhamento junto de um médico, médico 
dentista, farmacêutico ou outro profissional de saúde, para tratamento da 
situação. Geralmente existem dúvidas se uma reação adversa é devida, ou não, a 
um medicamento. Mesmo que se trate apenas de uma suspeita, os profissionais 
de saúde e/ou utentes devem comunicar essa informação ao Infarmed.

“Após receção e validação, a informação é avaliada por uma equipa e enviada 
para as bases de dados europeia (Eudravigilance) e mundial da OMS (Vigibase) 
para efeito de uma avaliação permanente mais abrangente do perfil de segurança 
do medicamento”, assegura o Infarmed.

Consulte toda a informação no Portal de Notificação de Reações Adversas: 
www.infarmed.pt/web/infarmed/portalram.

A médica Graça Freitas foi nomeada 
pelo Governo para liderar a Direção-Geral 
da Saúde, em regime de comissão 
de serviço, e ocupará o cargo nos 
próximos cinco anos.

Maria da Graça Gregório de Freitas 
nasceu em Angola em 26 de agosto 
de 1957. Licenciou-se em medicina 
pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa em 1980. 
É especialista em saúde pública, 
especialidade concluída em 1988 
durante o Internato Complementar de 
Saúde Pública.

Tem o Curso Avançado de Gestão 
Pública e o Ciclo de Estudos Especiais 
em Administração de Saúde, da 
Escola Nacional de Saúde Pública 
da Universidade Nova de Lisboa. É 
assistente sénior de saúde pública 
desde 1999.

Graça Freitas coordena, desde 1996, 
o Programa Nacional de Vacinação e 
é presidente da Comissão Técnica de 
Vacinação desde 1998. 

Antes de substituir interinamente 
Francisco George, que abandonou o 
cargo público em outubro por limite de 
idade, Graça Freitas já desempenhava 
as funções de subdiretora-geral da 
Saúde.



omd | 8
Vai Acontecer

Albufeira de 28 a 31 de março
Jornadas da Primavera 2018 

O Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, em Albufeira, é o palco da edição deste ano das Jornadas da Primavera, 
organizadas pelo Centro de Formação Contínua da Ordem dos Médicos Dentistas.

À semelhança de outros anos, são quatro dias de formação intensiva, com um programa científico multidisciplinar que alia 
a componente teórica com a prática clínica na parte da manhã, o programa desportivo à tarde e o programa social à noite. 

Quem se inscrever nas Jornadas da Primavera tem acesso a conferências nas áreas de dentisteria, endodontia, ortodontia, 
odontopediatria, periodontologia, cirurgia oral/implantes, prótese fixa e oclusão. O curso hands-on dará enfoque à 
endodontia e está limitado a 20 lugares.

A submissão de pósteres às Jornadas da Primavera decorre até 16 de março. O regulamento e o formulário estão já 
disponíveis na página eletrónica da OMD. 

Para promover o convívio entre os participantes e conferencistas, a organização incluiu na programação uma série de 
atividades desportivas, que farão deste evento um momento inesquecível.

O hotel resort, localizado em frente à praia de Santa Eulália, dispõe de todos os serviços indispensáveis para desfrutar 
de uma estadia ainda mais agradável: 4 piscinas exteriores (1 aquecida com água do mar e 3 de crianças); acesso direto à 
praia (1ª linha de praia); ginásio de cardiofitness; 2 campos de ténis; Realito Kids Club com atividades gratuitas para toda 
a família (3 aos 12 anos); parque infantil; garagem e parque de estacionamento (gratuito); discoteca Le Club e shuttle 
gratuito para o centro de Albufeira.

Inscreva-se online e garanta já o seu lugar e o da sua família, ou equipa: www.omd.pt/formacao/jornadas/2018.
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26º Congresso da OMD com mais de 16.600 participantes

“Consagração da merecida carreira do 
médico dentista no SNS”

Secretário de Estado e Adjunto da Saúde, 
Fernando Araújo

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 

Fernando Araújo, anunciou na sessão de 

abertura do 26º Congresso da OMD que o 

Ministério da Saúde vai avançar com a cria-

ção da carreira de médico dentista no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). 

Assim, o dia 17 de novembro de 2017 foi  histó-

rico para a medicina dentária. Na Altice Arena, 

em Lisboa, perante uma plateia de médicos 

dentistas, diversos representantes da profissão 

e vários órgãos institucionais, Fernando Araújo 

informou que o grupo de trabalho criado para 

proceder à definição do conteúdo funcional 

da atividade de médico dentista em contexto 

de vínculo de emprego público propôs “uma 

carreira especial da Administração Pública”. 

Uma carreira, segundo o responsável, “classi-

ficada como de grau 3, em função da sua com-

plexidade funcional, atenta à especialização 

da atividade, justificando uma carreira plurica-

tegorial e respetiva graduação”. 

A recomendação teve o parecer favorável do 

Ministério da Saúde, que remeteu a proposta 

ao Ministério das Finanças. Para o secretário 

de Estado Adjunto e da Saúde, esta medida 

consagra “os médicos dentistas como profis-

sionais de elevado valor no SNS” e representa 

mais um capítulo no projeto-piloto de inser-

ção da medicina dentária nos cuidados de 

saúde primários, cuja meta estabelecida para 

2018 e 2019 passa pela sua consolidação, 

através da dotação de “todos os ACES com 

pelo menos um médico dentista”. 

Em jeito de balanço, Fernando Araújo afir-

mou que existem atualmente “perto de 60” 

consultórios de medicina dentária a funcio-

nar nas unidades de saúde, “em todas as re-

giões, do norte ao sul”. E garantiu que se tem 

concretizado o que foi delineado, ou seja, 

“sem exceção, todos os médicos dentistas a 

exercer no SNS teriam de possuir as condições 

básicas para trabalhar, nomeadamente con-

sultórios licenciados pela DGS, equipamento 

e consumíveis de acordo com as boas práticas, 

sistemas de informação, receção de utentes 

orientados pela equipa de família (com quem 

discutem os casos clínicos), e serem auxiliados 

por um assistente de medicina dentária”. 

Na sua intervenção no congresso da OMD, o 

responsável confidenciou aos presentes que 

este projeto foi um dos “mais simbólicos”, 

motivo pelo qual “mereceu tantas reuniões 

de follow-up” e se manteve na tutela direta 

do seu gabinete. 
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O secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

não esqueceu também a importância do che-

que-dentista, sublinhando o facto de terem 

sido investidos desde 2008 “(não gastos, mas 

investidos, na saúde dos Portugueses) mais de 

93 milhões de euros neste projeto, a realizar 

mais de 10 milhões de tratamentos”. 

No rescaldo destas declarações, à margem 

da sessão de abertura do encontro anual de 

medicina dentária, o bastonário da OMD, Or-

lando Monteiro da Silva, classificou a medida 

anunciada como “um passo enorme para a 

profissão, que vai ter impacto em todo o SNS, 

em toda a medicina dentária e nos utentes”. 

“Espero que se concretize muito rapidamente 

este enorme passo. Falta agora a aprovação 

das Finanças, mas o investimento está feito, 

os médicos dentistas contratados, não me 

parece razoável que se coloque o projeto 

em causa na fase final de aprovação de uma 

carreira para todos os que exercem no SNS”, 

comentou. 

Orlando Monteiro da Silva aproveitou a aber-

tura do 26º Congresso, que decorreu entre 16 

cionalmente responsáveis e entusiasmados 

pelo caminho que escolhemos, para onde 

vamos e onde queremos chegar. Não somos 

também de desistir. De desanimar. De esmo-

recer. Por maiores que sejam ou pareçam as 

dificuldades. Digo pareçam, pois grande parte 

das dificuldades são um enredo de um filme 

projetado na nossa mente, cujo realizador é 

cada um de nós. Podem como sempre, contar 

connosco”.

“EXEMPLO AO SERVIÇO DA SAÚDE”
A edição de 2017 mereceu o Alto Patrocínio 

do Presidente da República, Marcelo Rebelo 

de Sousa. Também o presidente da Assem-

bleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, 

enviou uma mensagem aos médicos dentistas, 

onde enfatizou a evolução da saúde em Por-

tugal. “Estou certo que, no futuro, a saúde 

dentária terá um papel crescente na oferta do 

Serviço Nacional de Saúde e tenho a certeza 

de que os médicos dentistas continuarão a ser 

um exemplo ao serviço da saúde e do bem-es-

tar dos portugueses”, afirmou. 

Na mesa de honra da sessão de abertura estive-

ram presentes o bastonário da OMD, Orlando 

Monteiro da Silva, o secretário de Estado Adjun-

to e da Saúde, Fernando Araújo, o chefe do ga-

binete do secretário de Estado das Comunidades 

Portuguesas, Ricardo Viveiros, a presidente da 

Federação Dentária Internacional (FDI), Kathryn 

Kell, o presidente do Conselho Deontológico e 

de Disciplina, Luís Filipe Correia, o presidente 

da Mesa da Assembleia-Geral, João Caramês, 

a presidente da Comissão Organizadora do 26º 

Congresso, Ana Cristina Mano Azul, o vice-presi-

dente da Mesa do Conselho Geral, Paulo Durão 

Maurício, a vogal do Conselho Fiscal, Cristina 

Trigo Cabral e o presidente Comissão Científica, 

Ricardo Faria Almeida. 

CONGRESSO DE EMOÇÕES
A abertura oficial do 26º Congresso será recordada por dois momentos marcantes. Um auditório quase lotado aplaudiu o 

médico dentista João F. C. Carvalho, falecido em agosto do ano passado. Numa homenagem póstuma ao primeiro presidente 

da Associação Profissional dos Médicos Dentistas e medalha de Ouro da OMD, a Ordem preparou um vídeo que retratava a 

vida e obra de um dos principais responsáveis pela implementação da profissão em Portugal. 

O ex-diretor-geral da Saúde, Francisco George, foi também distinguido, pela mão do bastonário da OMD, que lembrou o 

papel do responsável e do organismo que liderou até outubro de 2017 na “operacionalização” e na “conceção de programas 

de saúde pública na área da saúde oral”. Francisco George agradeceu a homenagem e aproveitou para recordar que “no 

que respeita à saúde oral, o nosso grande propósito era acabar, num prazo rápido, com aquelas imagens dos portugueses 

com imensos problemas na cavidade oral. Esse era o propósito que tínhamos. E naturalmente o bastonário da Ordem dos 

Médicos Dentistas foi o principal aliado”.

e 18 de novembro de 2017, para apresentar o 

III Barómetro de Saúde Oral, um estudo que 

revela “a perceção dos portugueses no que 

respeita à saúde oral” e que pode ser consul-

tado na página eletrónica da Ordem. 

Na sua intervenção, o bastonário recordou 

que nesta reunião se celebra a “medicina 

como médicos dentistas. Sabemos que ela 

é uma profissão única. Combina a conceção 

intelectual de um trabalho, com a execução 

médica, operatória e cirúrgica do mesmo 

através de procedimentos adequados realiza-

dos no paciente”. E aproveitou para destacar 

três missões regulatórias da Ordem: “forma-

ção, empregabilidade e acessibilidade”. Em 

relação à acessibilidade, Orlando Monteiro 

da Silva, dirigindo-se a Fernando Araújo, real-

çou o facto de “a saúde oral” ser “uma das 

grandes prioridades deste Governo”. “Uma 

boa prioridade”, frisou. 

Numa mensagem final aos órgãos sociais da 

Ordem e aos médicos dentistas, o bastonário 

afirmou que “estamos gratos por estar onde 

estamos, democraticamente eleitos, institu-
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Para a presidente da Comissão Organizadora 

do evento “foi gratificante ficar a conhecer 

melhor todas as pessoas com quem interagi”. 

“É do coração que afirmo que um dos maio-

res prazeres que retiro desta organização é o 

reforço das relações interpessoais”, disse no 

seu discurso. Ana Cristina Mano Azul realçou 

o facto de, pela primeira vez, as sessões cien-

tíficas terminarem mais cedo no último dia de 

congresso “de modo a que todos possamos 

desfrutar de um Black Saturday na Expo-Den-

tária, seguido de um Porto de Honra”.

“Porque a vida do médico dentista não é só 

feita de trabalho, desenvolvemos um conceito 

novo, o de “Espaço Criativo” onde cada con-

gressista pode interagir com os colegas que 

apresentam os seus projetos ou as suas ativida-

des extra medicina dentária. Temos candidatos 

em áreas tão diversas como a escultura, pintu-

ra, desenho, fotografia, escrita, bijuteria, turis-

mo, música, dança e cinema”, acrescentou. No 

final, a presidente da Comissão Organizadora 

deixou uma palavra de agradecimento a todos 

os envolvidos no evento. 

Miguel Caldeira Cabral percorreu todo o re-

cinto da exposição e conversou com alguns 

dos expositores presentes. Nesta edição, 

participaram 124 empresas, distribuídas 

por 435 stands, e 1.335 colaboradores dos 

expositores. Pela Expo-Dentária Portugal 

passaram mais de 16.600 visitantes, durante 

os três dias. 

O bastonário da OMD enalteceu a “atenção 

do ministro da Economia com a realidade 

comercial da medicina dentária, não apenas 

em termos do congresso em si, mas em parti-

cular com toda a indústria de equipamento, 

dispositivos materiais e equipamentos, medi-

camentos e fármacos, que constituem uma 

26º CONGRESSO EM NÚMEROS 
• 3.400 congressistas

• 1.700 médicos dentistas

• + 800 alunos dos mestrados integrados de medicina dentária

• 16.600 visitantes na Expo-Dentária Portugal

• 96 conferencistas e moderadores nacionais e internacionais

Médicos dentistas participantes do Espaço Criativo OMD 2017

Ana Cristina Mano Azul, presidente da 
Comissão Organizadora do 26º Congresso 
da OMD

Pedro Pires, coordenador da Expo-Dentária Portugal, Manuel Caldeira Cabral, ministro da 
Economia, e Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMDMINISTRO DA ECONOMIA NA EXPO-

-DENTÁRIA PORTUGAL
No segundo dia de congresso, o ministro da 

Economia, Miguel Caldeira Cabral, inaugu-

rou a Expo-Dentária Portugal. Acompanhado 

por Orlando Monteiro da Silva, Ana Cristina 

Mano Azul e pelo coordenador da Expo-Den-

tária Portugal, Pedro Pires, o responsável 

mostrou-se impressionado com a magnitude 

e dinâmica da maior feira de medicina dentá-

ria da Península Ibérica. 

vertente fundamental do setor”. Já o coor-

denador da Expo-Dentária Portugal lembrou 

que a feira voltou a superar-se: “foi a maior 

de sempre em número de stands presentes 

e também no número de visitantes nos três 

dias do congresso”. “A OMD sabe que só 

trabalhando em conjunto com as empresas 

pode ter este enorme sucesso. Também é 

bom sentir que estas são parceiros privilegia-

dos na organização destes eventos. A opor-

tunidade de reunir tantas empresas com mé-

dicos dentistas, estudantes e assistentes de 

consultório, aproveitando para dar a conhe-

cer novidades do setor e novas tecnologias, 

é um momento de grande importância para 

todos”, concluiu. 
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FDI PRESENTE NO CONGRESSO
2017 foi um ano de especial relevo para o 

congresso da Ordem. A recém-empossada 

presidente da FDI, Kathryn Kell, participou 

nos três dias do evento. 

A líder internacional interveio na sessão de 

abertura para deixar uma mensagem a todos 

os médicos dentistas portugueses. “Falo como 

presidente da Federação Dentária Internacio-

nal – muitos provavelmente já conhecem a 

FDI através da grande liderança preconiza-

da por Orlando Monteiro da Silva enquanto 

ex-presidente da FDI. Para aqueles que não 

conhecem, a FDI é uma das organizações pro-

fissionais mais antigas do mundo. É o órgão 

representante e a ‘voz’ internacional de mais 

de um milhão de médicos dentistas em todo 

o mundo”, explicou. 

Kathryn Kell lembrou que entre os mem-

bros da organização constam mais de 200 

associações dentárias nacionais e grupos 

de especialistas de aproximadamente 130 

países. “Temos o privilégio de ter a OMD 

como nosso membro”, enfatizou e elogiou 

o trabalho desenvolvido pela Ordem até à 

data, que mostrou uma “grande liderança e 

serve como exemplo de uma melhor prática 

para outros países”. “O compromisso de-

monstrado pelo vosso Ministro da Saúde na 

implementação de programas, como o Pro-

grama Nacional de Promoção da Saúde Oral 

– programa cheque-dentista, que assegura 

o acesso a cuidados de saúde oral a grupos 

prioritários, como as crianças, grávidas, ido-

sos, assim como crianças e jovens com neces-

sidades especiais e problemas e transtornos 

mentais”, enalteceu. 

MAIS DE 250 NOVOS ESPECIALISTAS
No último dia de congresso, os médicos den-

tistas especialistas em ortodontia, cirurgia 

oral, odontopediatria e periodontologia 

receberam os respetivos diplomas, numa ce-

rimónia repleta de emoções, que contou com 

a presença de familiares, amigos e colegas. O 

momento assinalou o término do processo de 

criação de três novas especialidades, que du-

rou cerca de seis anos. 

O bastonário destacou que “a experiência de 

outras realidades do mundo, onde há espe-

cialidades credivelmente implementadas, é 

de melhoria da qualidade de prestação de 

serviços, da formação contínua, da qualifica-

ção dos profissionais, do aumento generaliza-

do da procura de cuidados de medicina den-

tária e da literacia da população, que a todos, 

profissionais e público em geral, beneficia”. 

“Não é por acaso que os países onde a medi-

Kathryn Kell, presidente da Federação 
Dentária Internacional

Os diplomas de cirurgia oral foram entregues 

pelo bastonário e pelos três médicos dentis-

tas que detêm o título de especialista desde 

1999. Orlando Monteiro da Silva realçou que 

o “projeto das especialidades é de funda-

mental importância para a medicina dentária 

portuguesa”, tendo sido implementado com 

“ponderação”, de modo a identificar “as me-

lhores práticas da profissão a nível europeu 

e mundial”. 

cina dentária está mais desenvolvida tenham 

todos especialidades convenientemente im-

plementadas”, disse.

Dirigindo-se aos novos especialistas, Orlando 

Monteiro da Silva enfatizou o momento: “es-

tamos hoje aqui, mais que a atribuir diplomas 

de médico dentista especialista, a celebrar, a 

festejar, a cumprimentar aqueles que, pelo 

seu esforço, concorreram e se submeteram 
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aos seus pares para avaliação dos seus curri-

cula”. “O reconhecimento nacional e inter-

nacional que este processo teve”, concluiu, 

“enche-nos de orgulho a todos”. 

Ativo há 16 anos, o Colégio de Ortodontia foi 

o primeiro a atribuir o título de especialista 

em ortodontia, cujo acesso “faz-se regular-

mente segundo padrões aceites internacio-

nalmente” e está “devidamente reconheci-

do a nível da União Europeia”. Atualmente 

existem 72 titulados e, para o presidente da 

Direção do Colégio, Luís Jardim, a cerimónia 

de entrega de diplomas era o que faltava: 

o “detalhe, pequeno, mas importante – um 

momento de celebração”. 

especialista em 3 novas áreas de especialidade 

constituem um marco histórico para a medici-

na dentária nacional, que se tornou possível 

graças ao elevado nível de desenvolvimento 

científico, tecnológico e institucional que a 

nossa profissão atingiu”. “Na vertente socio-

profissional, constitui um importante sinal de 

vitalidade da nossa Ordem, que vem abrir no-

vas perspetivas de desenvolvimento profissio-

nal, sobretudo para os médicos dentistas mais 

jovens”, acrescentou. No final, deixou uma 

nota sobre a importância da formação contí-

nua, já que “uma especialidade não pode ficar 

parada”. 

Os diplomas das especialidades de odonto-

pediatria e periodontologia foram entre-

gues pelos presidentes dos órgãos sociais 

da OMD. Ricardo Faria e Almeida, membro 

do Conselho Diretivo da OMD, não esque-

ceu os desafios que surgiram durante este 

processo: “o primeiro, o relativo a quais 

especialidades deveriam iniciar o proces-

so, e o segundo, qual a metodologia a ser 

empregue”. “Foi sem dúvida um processo 

muito complexo e trabalhoso, que durou 

seis anos, que envolveu o Conselho Direti-

vo da OMD e os colegas, através das duas 

consultas públicas e, que sendo um proces-

so de transição, poderá sempre merecer um 

ou outro reparo, inevitáveis diria, mas, no 

entanto, creio que no seu todo foi um pro-

cesso de sucesso, inclusivo e que nos deixa 

contentes e com a sensação do dever cum-

prido”, explicou.  

No total, foram mais de 250 os médicos 

dentistas que receberam o título de espe-

cialidade. Os diplomas de ortodontia foram 

atribuídos ao abrigo do processo anual de 

candidatura. Os das restantes especialidades 

foram concedidos ao abrigo do processo es-

pecial de candidaturas às especialidades de-

senvolvido pela OMD.

INVESTIGAÇÃO PREMIADA
Como é habitual, o congresso da OMD vol-

tou a distinguir o trabalho desenvolvido 

pelos médicos dentistas na área da inves-

tigação e do conhecimento. Na edição de 

2017 foram submetidas 107 apresentações 

científicas, 12 comunicações orais e 96 pós-

teres. 

Ricardo Faria e Almeida, presidente da 
Comissão Científica da OMD

A Mesa da sessão foi constituída por Luís Jardim, presidente da direção do Colégio de 
Ortodontia da OMD, Ana Cristina Mano Azul, presidente da Comissão Organizadora do 26º 
Congresso, Paulo Ribeiro de Melo, presidente do Conselho Geral, Orlando Monteiro da Silva, 
bastonário da OMD, João Caramês, presidente da Mesa da Assembleia Geral, e Luís Filipe 
Correia, presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina.

Na sua opinião, “a criação de especialidades 

médico-dentárias e a atribuição de títulos de 
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O prémio de melhor póster de casos clínicos 

foi atribuído a António Bettencourt Lucas e 

coautores, pelo trabalho “Casos clínicos ana-

lisando a estética facial depois da cirurgia 

bimaxilar”. O prémio foi entregue por Clara 

Zúquete, Product Manager da Pierre Fabre 

Oral Care.

O trabalho “Etiologia e Tratamento do Sor-

riso Gengival: Revisão Narrativa”, da autoria 

de Dinis Pereira e coautores, recebeu o pré-

mio de melhor póster de revisão, que foi en-

tregue por Hugo Costa, diretor de negócios 

da Pierre Fabre Portugal.

No final de mais uma edição do maior 

encontro nacional de medicina den-

tária, a presidente da comissão orga-

nizadora do 26º Congresso da OMD 

agradeceu a toda a equipa envolvida 

na organização do evento. Em jeito de 

balanço, destacou “a riqueza do pro-

grama científico com a novidade de 

alguns temas abordados, a dimensão 

da Expo-Dentária, a cerimónia de en-

trega dos diplomas das especialidades e 

as atividades lúdicas inovadoras”. “Um 

evento com um retorno extremamente 

positivo por parte dos congressistas e 

mais um marco na história da OMD. Foi 

uma honra estar na presidência da or-

ganização”, concluiu. 

Em 2018, o congresso da OMD regressa à 

Exponor, em Matosinhos. 

Os vencedores foram conhecidos na tarde de 

sexta-feira, 17 de novembro. Anabela Paula 

recebeu o prémio de melhor comunicação 

oral de investigação, pelo trabalho “A in-

fluência de biomateriais na dentinogénese 

reparadora”. O galardão foi entregue por 

Kathryn Kell, presidente da FDI. 

O prémio de melhor 

póster de investiga-

ção foi atribuído por 

Orlando Monteiro da 

Silva, bastonário da 

OMD, a Tiago Silva e 

coautores, pelo tra-

balho “PMMA com 

libertação de minoci-

clina para reconstru-

ção óssea craniofacial 

– caracterização invi-

tro”. 

Ricardo Faria e Al-

meida, presidente da 

Comissão Científica 

da OMD, entregou 

o prémio de melhor 

comunicação de casos 

clínicos foi atribuído a 

Joana Paulos Cabrita 

e coautores, pelo tra-

balho “Diagnóstico 

diferencial de lesões 

radiopacas dos maxi-

lares - série de casos”.

Francisco Correia e coautores receberam o 

prémio de melhor comunicação oral de ví-

deo, pelo trabalho “Regeneração óssea da 

maxila com blocos de origem xenógena - caso 

clínico”, que foi entregue por Ana Cristina 

Mano Azul, presidente da Comissão Organi-

zadora do 26º Congresso da OMD.
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Um desafio juntou várias faculdades do 
Porto e mostrou que medicina dentária e 
engenharia, duas ciências à partida distan-
tes, estão mais próximas de que se possa 
imaginar. Com o crescente desenvolvimen-
to da impressão 3D e da realidade virtual, 
os engenheiros vão certamente contribuir 
para a alteração de alguns dos atuais pro-
cedimentos realizados pelos médicos den-
tistas. A Revista da OMD foi à Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) 
conhecer os projetos comuns que estão em 
desenvolvimento. 

O primeiro trabalho resultou de um desafio 
colocado pelo médico dentista Miguel Pais 
Clemente, “à data docente da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade do Porto 
(FMDUP), enquadrado no seu doutoramen-
to na área do estudo dos músicos”. Joaquim 
Gabriel Mendes, professor no departamen-
to de Mecânica, área de automação da 
FEUP, recorda que havia a necessidade de 
“avaliar a postura e a posição da cabeça dos 
pianistas durante a execução de um trecho 

musical. Nessa altura, a solução encontrada 
foi adicionar a uma bandelete um aceleró-
metro MEMS 3D com comunicação sem fios. 
A solução foi testada na ESMAE e os resulta-
dos foram muito promissores, abrindo assim 
uma janela de oportunidades para muitas 
outras colaborações”. O resultado final, 
lembra, foi a criação do espetáculo musical 
“Inside Music Machine”, “apresentado ao 
público pela primeira vez no salão nobre da 
reitoria da U. Porto em 2012, combinando 
imagens térmicas em tempo real projetadas 
sobre a violinista Ianina Khmelik”.

Miguel Pais Clemente tem estado envolvido 
em diversos projetos da FEUP relacionados 
com a medicina dentária, o que tem con-
tribuído para a aquisição de “um conheci-
mento mais aprofundado sobre o compor-
tamento de diferentes materiais”. “A minha 
vertente de médico dentista é indissociável 
da Faculdade de Engenharia da Universida-
de do Porto”, conta, acrescentando que foi 
quando, em 2004, entrou no mestrado de 
Medicina Dentária Conservadora da Facul-
dade de Medicina Dentária da Universidade 
do Porto (FMDUP), que teve contacto com a 
parte da investigação da FMDUP e da FEUP. 
Como aluno de mestrado ligado à área dos 
Biomateriais, começou a participar e a cola-
borar em projetos de investigação do depar-
tamento e foi aí que percebeu que “seria 
fácil e vantajoso trabalhar com uma equipa 
multidisciplinar”, em que todos tinham “um 
contributo diferente a trazer para o proje-
to em questão” e todos ficavam a ganhar. 
Quando se deslocava à FEUP, na companhia 
da colega de mestrado, Ana Portela, para 
realizar ensaios mecânicos de impacto nos 
provetes de diferentes compósitos, o mé-
dico dentista recorda que “entrava nos la-
boratórios de materiais e pensava “eles vão 
explodir com isto tudo”, mas não, estavam 
apenas a fundir latas de coca-cola e outros 
tipos de materiais para fazerem ligas. Mas 
afinal havia algumas semelhanças com a 
medicina dentária, nós também tínhamos a 
nossa liga de amálgama, que estava a cair 
em desuso com o aumento da utilização das 
resinas compostas”. 

Miguel Pais Clemente revela que a expe-
riência contribuiu para que “adquirisse um 
conhecimento mais aprofundado sobre o 
comportamento de diferentes materiais, 

que se diversificavam entre o material utili-
zado na tese de mestrado, o gel de hidroxi-
propilmetilcelulose com partículas da mem-
brana do exoesqueleto de camarão (MES) e 
a membrana propriamente dito, as resinas 
compostas e o EVA com as aplicações ao ní-
vel dos protetores bucais e instrumentistas 
de sopro”.

O médico dentista e o professor da FEUP 
reúnem semanalmente, com o intuito de 
identificarem questões que possam ser de 
interesse mútuo e que cruzem as duas áreas 
de conhecimento. Desses encontros resultou 
recentemente a publicação do livro “Ter-
mografia Imagem Médica e Síndromes Do-
lorosas”. Nesta obra, explica, “foi possível 
exemplificar com perfeição a mais-valia da 
utilização de uma técnica como a termogra-
fia, que é utilizada na engenharia nos mais 
variados setores, e trazer o aporte desta 
técnica como meio auxiliar de diagnóstico 
e terapêutica para o estudo na área da dor 
orofacial, da má-oclusão e dos distúrbios 
temporomandibulares”.

O desenvolvimento de uma boa rede de 
parcerias, nomeadamente com a “FMUP, 
FMDUP, Universidade Fernando Pessoa, CES-
PU, IPO e agora com a OMD”, tem contri-
buído, de acordo com a FEUP, para “abrir 
um leque de oportunidades de colaboração 
para a investigação sem limites”. 

DUAS CIÊNCIAS INTERLIGADAS
Para o professor da FEUP, a conexão entre 
a engenharia, em particular a mecânica e a 
civil, e a medicina dentária estende-se “às 
técnicas e ferramentas”. “Uma coroa dentá-
ria é habitualmente construída em cerâmi-
ca, recorrendo a um centro de maquinagem 
CNC, em tudo idêntico ao usado na maqui-
nagem (CAM) de peças mecânicas”, explica 
Joaquim Gabriel Mendes. Além disso, tal 
como na engenharia, “também na dentária 
temos estruturas, mais pequenas, mas ainda 
assim muito semelhantes, mesmo em certas 
designações, por exemplo, “pontes” e “pi-
lares””.

Numa equipa multidisciplinar oriunda de 
várias áreas científicas, a engenharia “pode 
contribuir de modo determinante”, uma vez 
que “os materiais, o cálculo e a simulação 
são elementos fundamentais neste proces-

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  

Médicos dentistas e engenheiros: 
uma equipa improvável

Diretor da FEUP, Falcão e Cunha, com o bastonário 
da  OMD,  Orlando Monteiro da Silva
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so”. Na opinião de Joaquim Gabriel Mendes, 
“a facilidade de efetuar testes reais e simu-
lados permite que a engenharia evolua mais 
rapidamente, o que combinado com uma 
grande apetência para a adoção de novos 
métodos, técnicas e materiais dos médicos 
dentistas, faz com que esta relação seja po-
tencialmente muito profícua”.

Também Miguel Pais Clemente vê esta siner-
gia como muito importante. “A engenharia 
dispõe da tecnologia, das ferramentas de 
trabalho necessárias para desenvolver os 
projetos e de um conhecimento profundo 
e concreto sobre a elaboração de projetos 
com a indústria. Pela nossa parte, a medicina 
dentária tem algo extremamente valioso, o 
contacto direto com os doentes, a capacida-
de de entender o doente, de estudar o indi-
víduo, de realizar uma história clínica exaus-
tiva, no sentido de realizar um diagnóstico e 
definir um plano de tratamento”, defende.

Para o médico dentista, “toda a tecnologia 
que possa ser utilizada para melhorar o out-
come final do tratamento dos nossos doen-
tes será uma mais-valia”. “A engenharia 
tem a tecnologia, mas precisa dos médicos 
dentistas para trazer ideias e aplicações, no 
sentido de valorizarmos essa mesma tecno-
logia”, sustenta. “Sabendo que a medicina 
dentária é uma das áreas que seguramente 
mais têm evoluído no âmbito das ciências da 
saúde”, prossegue, “deve haver um interes-
se para continuar a progredir de uma for-
ma continuada e sustentada neste caminho 
do conhecimento, que tem como objetivo 
melhorar a saúde oral da nossa população 
e dotar a nossa classe de mais recursos para 
atingir esta premissa”. 

FUTURO PROMISSOR
Atualmente está em curso um projeto de 
co-promoção Portugal 2020, na área da 
dentária, que reúne equipas da Faculdade 
de Engenharia, Faculdade Fernando Pessoa, 
Céloplás, Instituto de Nanotecnologia e da 
start-up DW. Este consiste no desenvolvi-
mento de um dispositivo intraoral, o que 
representa um avanço em termos de in-
vestigação entre várias instituições. “Numa 
primeira fase foram os materiais a dominar 
esta relação, contudo em 3-5 anos temos 
a possibilidade de ir um pouco mais longe 
e chegar aos dispositivos médicos”, nota o 
professor Joaquim Gabriel Mendes. 

O médico dentista Miguel Pais Clemente 
realça igualmente o trabalho desenvolvido 
direta e indiretamente no âmbito do seu 
doutoramento, integrado no departamento 
de Mecânica da FEUP e sob a orientação dos 

Joaquim Gabriel 
Mendes, FEUP  
Em que medida a engenharia pode 
contribuir para a evolução técnica da 
profissão? 

A engenharia tem na sua base um conjunto muito poderoso de ferramentas ma-
temáticas de simulação e cálculo numérico, incluindo o processamento de imagens 
a três dimensões que podem (e já estão) ser transferidas para a medicina dentária. 
Exemplos disso são os softwares de levantamento de forma, desenho 3D (CAD) e de 
maquinagem (CAM).

Mas há duas outras tecnologias que estão a conhecer um desenvolvimento expo-
nencial na engenharia e que certamente irão alterar alguns dos procedimentos 
atuais da dentária: a impressão 3D e a realidade virtual. A capacidade de produzir 
peças em diferentes materiais, incluindo metálicos com formas muito complexas, 
de forma rápida e precisa, passa a ser possível através do uso de equipamentos com 
capacidade de sinterização de pós metálicos. Mesmo as impressoras de baixo custo, 
que usam materiais do tipo PLA, podem ser usadas na criação de modelos anatómi-
cos para ajudarem o médico a melhor visualizar a situação, e na sua interação com 
o doente, na explicação do ato, escolha entre alternativas, simulação dos resultados 
de diferentes tratamentos, etc.

As tecnologias relacionadas com a realidade virtual, combinadas com dispositivos 
reais, nomeadamente integrando tecnologias de feedback háptico, constituem 
uma poderosa ferramenta de treino das várias técnicas e da destreza manual no 
controlo fino do movimento. Esta área, designada de “jogos sérios”, por contra-
posição aos jogos tradicionais que procuram o lazer, irá criar um novo modelo de 
ensino, sem as limitações típicas, de acesso aos doentes, comités de ética, patologias 
raras, etc. Neste ambiente podemos simular todos os tipos de problemas dando as-
sim uma formação mais abrangente, completando o trabalho tradicional em ban-
cada e com pacientes reais.

professores José Manuel Amarante, Afonso 
Pinhão Ferreira e Joaquim Gabriel Mendes. 
É o caso dos “estudos que utilizam os sen-
sores piezo-resistivos para a determinação 
das forças realizadas pelos instrumentistas 
de sopro ao nível da sua embocadura que 
por vezes podem chegar até as 200-300 gf”. 
Outro projeto que tem merecido alguma 
atenção é a “posição adotada ao nível do 
complexo-crânio-cervico-mandibular pelos 

instrumentistas de sopro e de cordas utili-
zando um acelerómetro”. “Estes estudos 
não visam, nem pretendem alterar a forma 
dos músicos tocarem, mas sim entender em 
termos da biomecânica o seu gesto musical, 
quais as implicações que eventualmente 
possam surgir, por exemplo, ao nível da re-
gião orofacial”, explica. Na sua opinião, “o 
facto de podermos utilizar meios de bioen-
genharia para quantificar estas pressões ou 

Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva (esquerda) e 
Joaquim Gabriel Mendes (direita) em visita ao laboratório de automação da FEUP
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alterações, pode ser um método importan-
te e eficaz em termos de diagnóstico numa 
consulta de medicina dentária com este tipo 
de população-alvo, que pode despender 
mais de 5 horas diárias na prática do seu ins-
trumento musical, seja ele um saxofone ou 
violino”.

Por outro lado, Miguel Pais Clemente realça 
os esforços que têm sido feitos no sentido 
de reunir as condições ideais e necessárias 
“para continuar a desenvolver estudos no 
âmbito dos protetores bucais para a pre-
venção dos traumatismos orofaciais”. “Es-
tes trabalhos visam sobretudo entender o 
grau de prevalência da ocorrência dos trau-
matismos orofaciais em determinadas mo-
dalidades, como o andebol, o basquetebol 
e o boxe, que já resultaram anteriormente 
em trabalhos de monografias realizadas na 
FMDUP, sobre a orientação do senhor pro-
fessor doutor Mário Vasconcelos”, conta. 
Nestes estudos, a equipa conta com par-
ceiros da confeção de protetores bucais e 
de materiais. O projeto vai passar à fase 
de estudos de caracterização dos materiais 
utilizados nos protetores bucais, em parti-
cular na resistência ao impacto. “Verificar 
que ainda há muitas equipas profissionais 
que não utilizam protetores bucais durante 
a prática desportiva, e que mesmo no caso 
de utilizarem a maior parte deles fica-se 
pelo “tradicional” “boil-and-bite” adquiri-
do numa loja de desporto, abre um longo 
caminho a percorrer na área da medicina 
dentária desportiva. Entender que apenas 
agora uma franja reduzida de atletas co-
meça a utilizar protetores bucais realizados 
pelo seu médico dentista é muito impor-
tante”, indica. 

O bastonário da OMD acompanhou a visi-
ta à FEUP. Na reunião com Pedro Coelho, 
responsável da Divisão de Cooperação da 
FEUP pela Investigação e Inovação, Joaquim 
Gabriel Mendes, professor no departamen-
to de Mecânica, área de Automação, e As-
censão Lopes, professora do departamento 
de Metalúrgica e de Materiais, na área de 
Materiais, foi apresentado a Orlando Mon-
teiro da Silva o trabalho que a FEUP tem 
desenvolvido na área da investigação e da 
inovação. 

No encontro houve oportunidade para co-
nhecer a atividade de investigação, desen-
volvimento e inovação da FEUP, bem como 
os modelos de colaboração desenvolvidos 
com a indústria e a incubação de novas em-
presas. No final da visita aos laboratórios de 
automação, o bastonário da OMD reuniu 
com o diretor da FEUP, Falcão e Cunha, para 
abordarem futuras colaborações institucio-
nais. 

Miguel 
Pais 
Clemente, 
médico 
dentista
A abordagem 
multidisciplinar abre 
um conjunto de 
novas possibilidades 
de evolução técnica 
da profissão? Quais?
Antes de responder concretamente a esta 
questão, gostaria de referir o quanto a palavra 
multidisciplinar faz sentido para mim, dando 
um exemplo concreto. Lembro-me que o se-
nhor professor doutor Afonso Pinhão Ferreira, 
enquanto diretor da FMDUP, teve a gentileza 
de me convidar para o auxiliar em questões 
onde havia este conceito de transversalidade, 
da importância da multidisciplinariedade. Es-
tou-me a referir mais concretamente ao even-
to NOMADIC 0910, organizado pela reitoria 
da Universidade do Porto, onde a FMDUP 
teve algumas iniciativas interessantes, entre 
as quais realizar o concerto de encerramento 
deste evento, “Meetings between art and 
science”, e que juntou na clínica da FMDUP 
três ensembles de instrumentos de sopro, a 
realizarem a sua performance musical senta-
dos nas cadeiras do médico dentista. A visão 

do senhor professor doutor Afonso Pinhão 
Ferreira, que nutre uma paixão entre a ciên-
cia e arte, possibilitaram-nos criar algo que 
em 2010 já era bastante inovador e aborda-
va na prática a importância da multidiscipli-
nariedade entre as artes performativas e as 
ciências da saúde, mais concretamente a me-
dicina dentária. Recordo-me também que 
durante uma edição da semana das artes 
da FMDUP, em 2013, tivemos um outro con-
certo na clínica da FMDUP com o professor 
Henk Van Twillert e os Vento do Norte em 
saxofones, onde foram projetadas as pres-
sões realizadas pela boquilha nos incisivos 
centrais superiores do saxofonista durante 
a sua performance musical. O meu gosto e 
o meu interesse por esta multidisciplinarie-
dade deve-se em muito aos trabalhos desde 
aí realizados, com a ajuda e orientação do 
professor doutor Afonso Pinhão Ferreira e 
do senhor professor doutor Joaquim Gabriel 
Mendes.

Algumas destas vivências e experiências 
concretizadas permitem ter uma perceção 
que vai de encontro à sua questão coloca-
da acerca desta abordagem multidisciplinar 
poder abrir novos horizontes à evolução 
técnica da profissão. Isto é, a nossa profissão 
tem por norma uma vertente clinica muito 
especializada, com uma componente dirigi-
da para a prática do exercício da medicina 
dentária em termos assistenciais, no trata-
mento de saúde oral dos doentes. No entan-
to, poderia haver a possibilidade de recrutar 
médicos dentistas para darem o seu contri-
buto como “expertise” em matérias como o 
desenvolvimento de implantes dentários, de 
novos dispositivos intraorais, entre outros, 
onde os conhecimentos adquiridos durante 
a licenciatura em medicina dentária pudes-
sem ser postos em prática com uma ligação 
à indústria, à investigação e à inovação, no 
qual o senhor professor doutor Joaquim Ga-
briel Mendes é um bom exemplo. 

Da esquerda para a direita, o médico dentista Miguel Pais Clemente, Orlando Monteiro da Silva, 
bastonário da OMD, Joaquim Gabriel Mendes, professor no departamento de Mecânica, Área de 
Automação, Pedro Coelho, responsável da Divisão de Cooperação da FEUP pela Investigação e Inovação, 
e Ascensão Lopes, professora do departamento de Metalúrgica e de Materiais, na Área de Materiais
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CDS/PP defende que acesso a 
consultas de saúde oral deve ser feito 
através das clínicas e consultórios de 
medicina dentária privados 

Assunção Cristas 
reuniu-se com o 
bastonário da Ordem 
dos Médicos Dentistas

A líder do CDS/PP defendeu, durante um 
encontro com o bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas, em Lisboa, que o Estado 
deve aproveitar a rede de clínicas e consul-
tórios privados de medicina dentária para 
garantir o acesso de toda a população a 
cuidados de saúde oral. 

Assunção Cristas afirmou durante a reu-
nião que a “nossa preocupação é que o 
Estado não faça em áreas onde há muita 
medicina dentária privada a funcionar, e 
a funcionar bem, nomeadamente poden-
do ser contratualizada através do cheque-
-dentista ou de outros modelos, não se vá 
estar a criar um modelo que depois inibe 
as pessoas de fazerem as suas escolhas e 

de poderem ter a prestação de cuidados 
de saúde oral com mais liberdade e, mui-
tas vezes, se calhar com menos custos para 
o próprio Estado”.

Sobre o Programa Nacional de Promo-
ção de Saúde Oral, a presidente do CDS/
PP salientou os “bons resultados, numa 
população, nomeadamente ao nível das 
crianças e das grávidas, servida como não 
tinha acontecido antes. Preocupa-nos que 
haja, pelo menos, uma inação para não 
falar de uma intenção velada de não dar 
seguimento e não alargar o programa, 
o que é mau, porque sendo o programa 
bom deveríamos estar a falar do seu alar-
gamento”.

Da esquerda para a direita, Filipa Carvalho Marques, diretora do Departamento Jurídico da OMD, Maria Pia Bonneville, assessora para os 
assuntos da Saúde, Inês Montargil, membro do Conselho Diretivo da OMD, Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, Assunção Cristas, 
presidente do CDS-PP, e Ana Rita Bessa, deputada do CDS-PP

Assunção Cristas lamentou ainda os atra-
sos recorrentes de pagamento do cheque-
-dentista e defendeu a criação da referida 
carreira no Serviço Nacional de Saúde. O 
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bastonário da OMD, Orlando Monteiro da 
Silva, lembrou que a criação da carreira de 
médicos dentistas já foi aprovada pelo Mi-
nistério da Saúde no ano passado e aguarda 
aprovação final do Ministério das Finanças.

No encontro, a presidente do CDS/PP consi-
derou que a saúde é “um parente pobre da 
governação”, afirmando que vê com “gran-
de preocupação uma degradação sistemáti-
ca da qualidade dos serviços prestados. Das 
conversas que temos tido, das queixas que 
nos têm chegado, da possibilidade que te-
mos tido de conversar com os bastonários 
das várias ordens profissionais desta área, 
são sinalizados recorrentemente a escassez 
de recursos humanos, de médicos, de en-
fermeiros, de farmacêuticos e, também, de 
médicos dentistas, que seriam bem-vindos 
ao sistema. E aquilo que nos é dito é que de 
facto os profissionais estão á beira da exaus-
tão e dando todo o seu melhor, muitas vezes 
não conseguem prestar o nível de cuidados a 
que estão habituados e a que as populações 
têm direito”. 

Assunção Cristas sublinhou também o défice 
crónico de financiamento do SNS e que Por-
tugal investe apenas 5,4 por cento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) na área da saúde, 
muito abaixo da média dos países da OCDE. 

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP, é jurista e professora do ensino su-
perior e política portuguesa. Licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, em 1997, onde foi aluna de Marcelo Rebelo de 
Sousa.

Foi assessora da ministra da Justiça do XV Governo Constitucional, Celeste 
Cardona, em 2002, assumindo nesse mesmo ano a direção do Gabinete de 
Política Legislativa e Planeamento, até 2005.

Em 2004 tornou-se professora convidada na Faculdade de Direito da Univer-
sidade Nova de Lisboa, onde apresentou a dissertação de doutoramento em 
Direito Privado.

Em Junho de 2011 integrou a equipa do CDS-PP nas negociações com o PSD 
com vista à formação de uma coligação de incidência parlamentar que per-
mitiu a formação do XIX Governo Constitucional. Assunção Cristas integrou 
este governo como Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Orde-
namento do Território, em 21 de junho de 2011. 

Foi ministra de Portugal entre 2011 e 2015 e eleita vereadora da Câmara de 
Lisboa nas eleições autárquicas de 2017.

A líder do CDS/PP considera que é preciso 
mais investimento no setor e revelou que está 
a estudar a possibilidade de propor um novo 
modelo de financiamento no SNS baseado 
nos resultados e nos índices de qualidade dos 
atos médicos praticados nos hospitais.

A dirigente do CDS/PP recordou que quan-
do esteve no Governo, no tempo da troika, 
este valor era de 6,2% do PIB. Para Assunção 
Cristas, os profissionais de saúde sofrem de 
“exaustão” e manifestou-se apreensiva com 
a falta de recursos humanos.
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Publicidade em saúde  

Informação sobre o Teor 
do Regulamento da ERS 
nº 1058/2016

O Conselho de Administração da Entida-

de Reguladora da Saúde (ERS) aprovou 

a divulgação do documento em que é 

descrito o objeto e âmbito do Decreto-

-Lei nº238/2015, de 14 de outubro, que 

estabelece o regime jurídico a que devem 

obedecer as práticas de publicidade em 

saúde. 

A Informação sobre o Teor do Regulamen-

to da ERS nº 1058/2016 define “os elemen-

tos de identificação dos intervenientes a 

favor de quem são efetuadas as práticas 

de publicidade em saúde, bem como os 

elementos que devem constar na men-

sagem ou informação publicitada, para 

efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º 

e no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

238/2015, de 14 de outubro”.

O documento é constituído por transcri-

ções de alguns artigos da Recomenda-

ção da ERS nº 1/2014; do Decreto-Lei nº 

238/2015, de 14/10 e do Regulamento da 

ERS nº 1058/2016. Este último foi publi-

cado em Diário da República a 24 de no-

vembro de 2016 e tem “eficácia externa”, 

que “permitirá fixar limites concretos à 

informação contida numa mensagem ou 

informação publicitária, quer no que res-

peita aos elementos de identificação do 

interveniente a favor de quem a prática 

de publicidade em saúde é efetuada, quer 

no que respeita a todos os elementos con-

siderados adequados e necessários para a 

sua completa compreensão por parte dos 

utentes”. 

Em nota divulgada pela ERS, as regras 

deste regulamento “são obrigatórias para 

todos os intervenientes das práticas de 

publicidade em saúde, sendo o respetivo 

incumprimento sancionado nos termos do 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 238/2015, de 

14 de outubro”.
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Cursos de calibragem 

Ordem calibra profissionais para 
inspeções em unidades de saúde oral

A OMD organizou dois cursos de cali-
bragem sobre ações de fiscalização em 
unidades de saúde oral. As sessões inse-
rem-se no âmbito do grupo de trabalho 
Inspeções de Unidades de Saúde Oral, 
criado pelo Conselho Diretivo da OMD 
(CD), em julho do ano passado. 

Vinte médicos dentistas, em Lisboa, e 19, 
no Porto, que habitualmente acompa-
nham estas fiscalizações, ou que mani-
festaram disponibilidade para participar 
em iniciativas futuras, participaram nas 
formações. Em Lisboa, o bastonário da 
OMD, Orlando Monteiro da Silva, abriu 
o curso para explicar aos presentes as 
regras gerais aplicáveis quando a Ordem 
é solicitada a colaborar com entidades 
com poderes inspetivos. Não deixou tam-
bém de realçar a importância da presen-
ça dos médicos dentistas nestas ações de 
fiscalização.

Já no Porto, foi o presidente do Conse-
lho Geral, Paulo Ribeiro de Melo, que 
abriu os trabalhos, enfatizando “a im-
portância da colaboração da OMD com 
as diferentes autoridades que intervêm 
nesta área e do trabalho que tem vindo 
a ser desenvolvido pela Ordem, no sen-
tido de uniformizar critérios de inspe-

ção que salvaguardem a saúde pública 
e permitam identificar as situações que 
não cumprem os mínimos exigíveis para 
a prática de uma medicina dentária de 
qualidade, ou que denotem a existência 
de prática fraudulentas”.

No curso, Filipa Carvalho Marques, dire-
tora do Departamento Jurídico da OMD, 
abordou a “Perspetiva legal das ações de 
fiscalização”, em que salientou a mais-
-valia da sinergia criada entre as diversas 
reguladoras, com destaque para a neces-
sária proporcionalidade, sensatez e ade-
quação no momento em que as autori-
dades inspetivas apreciam a realidade de 

cada clínica ou consultório de medicina 
dentária.

Ricardo Oliveira Pinto, coordenador para 
o CD do grupo de trabalho Inspeções de 
Unidades de Saúde Oral, apresentou o 
tema “Ações de fiscalização em unida-
des de saúde oral”. O responsável men-
cionou a importância da cooperação en-
tre entidades com poderes inspetivos e a 
Ordem, que não os tem, assim como os 
aspetos de saúde pública a assegurar aos 
utentes e concorrenciais entre médicos 
dentistas.

Ana Regado e Sofia Nunes, da Entida-
de Reguladora da Saúde (ERS), falaram 
sobre “Licenciamento em medicina den-
tária”. Já Mariana Pinto Soares e Teresa 
Saraiva, delegadas de saúde, deram a 
conhecer em Lisboa e no Porto, respeti-
vamente, “A perspetiva da saúde pública 
no âmbito do licenciamento”. Inês Krull, 
da Unidade dos Riscos Associados a Ra-
diações da Direção-Geral da Saúde, abor-
dou os “Requisitos de autorização para 
utilização da radiação ionizante em me-
dicina dentária”, enquanto Rui Colaço 
Gomes, da Inspeção-Geral das Atividades 
em Saúde (IGAS), apresentou as “Inspe-
ções e combate à fraude”.

Participantes da sessão de calibragem realizada no Porto

Orlando Monteiro da 
Silva abriu o curso para 
explicar aos presentes as 
regras gerais aplicáveis 

quando a Ordem é 
solicitada a colaborar 

com entidades com 
poderes inspetivos
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Nas sessões, o Departamento Jurídico da 
OMD disponibilizou informação sobre as 
metodologias e procedimentos no âm-
bito das ações de fiscalização em saúde 
oral. Odete Silva apresentou várias ques-
tões relacionadas com os requisitos de li-
cenciamento e Daniel Bulas Cruz e Diogo 
Santos fizeram o enquadramento legal 
das entidades fiscalizadoras. No final, os 
presentes tiveram a oportunidade de es-
clarecer as suas dúvidas. 

Recorde-se que, além da criação do gru-
po de trabalho, a OMD e a IGAS celebra-
ram no ano passado um protocolo de 
colaboração, a propósito da prestação 
de cuidados de saúde oral no sistema de 
saúde nacional.

Da esquerda para direita, Paulo Ribeiro de Melo, presidente do Conselho Geral da Ordem dos Médicos Dentistas, Ricardo Oliveira Pinto, 
coordenador do grupo de trabalho Inspeções de Unidades de Saúde Oral, Filipa Carvalho Marques, diretora do Departamento Jurídico  da 
Ordem dos Médicos Dentistas, e Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

Participantes da sessão de calibragem realizada em Lisboa

Nas sessões, o 
Departamento 

Jurídico da OMD 
disponibilizou 

informação sobre 
as metodologias e 
procedimentos no 

âmbito das ações de 
fiscalização em

saúde oral
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Região Autónoma da Madeira 
OMD realiza Tertúlia de Outono em 
Medicina Dentária

A delegação da Região Autónoma da Madeira (RAM) da Ordem dos Médicos Dentistas realizou a primeira 
tertúlia de caráter clínico/ científico, dedicada à partilha de conhecimentos nas diversas áreas da profissão.

O evento repartiu-se por múltiplas confe-
rências, que se estenderam ao longo do dia 
4 de novembro de 2017, e foram seguidas 
de debate entre os participantes. Os mé-
dicos dentistas João Bosco C. Castro, Nuno 
Nóbrega, Álvaro Benzinho, Paulo Morna 
Freitas, Luís Pedro Correia e Gil Fernandes 
Alves foram os conferencistas da 1ª Tertúlia 
de Outono em Medicina Dentária. 

João Bosco C. Castro abriu a sessão com a 
apresentação “Medicina dentária vs. suces-
so desportivo”. “Que papel pode desempe-
nhar o médico dentista numa equipa multi-
disciplinar e que tem por fim “incrementar 
o estado de saúde e a qualidade de vida dos 
atletas profissionais, amadores e recreati-
vos, assim como, promover continuamente, 
a obtenção de melhores resultados despor-
tivos?””. Este foi o mote da conferência que 
abordou a influência da cavidade oral na 
performance desportiva. 

Nuno Nóbrega mostrou “Casos clínicos 
de medicina dentária em ambiente hos-
pitalar”, nomeadamente os “protocolos 
hospitalares do serviço de estomatologia / 
medicina dentária e a gestão dos doentes 

polimedicados, dando especial atenção ao 
doente hipocoagulado”. O médico dentista 
abordou ainda a problemática risco trom-
bótico vs risco hemorrágico, através da 
apresentação de casos clínicos hospitalares 
simples.

No final da manhã, Álvaro Benzinho anali-
sou os “diferentes aspetos da cooperação 
da ortodontia com a cirurgia e a implanto-
logia”. Em “A reabilitação oral baseada na 
relação ortodontia/ implantologia – uma fi-
losofia de tratamento” foram apresentadas 
casos clínicos da sua autoria e de Luís Filipe 
Correia e Gil Fernandes Alves. 

Paulo Morna Freitas abriu as sessões da tar-
de com a divulgação de dois casos clínicos. 
Em “LipStaT - técnica de estabilização labial. 
Apresentação de um caso clínico”, os parti-
cipantes ficaram a conhecer passo a passo 
o processo de estabilização labial cirúrgica, 
“como forma de reduzir a quantidade de 
gengiva exposta no sorriso máximo”. No 
outro caso, “Quisto residual odontogénico. 
Apresentação de um caso clínico”, o confe-
rencista revelou, em colaboração com o mé-
dico dentista Luís Pedro Correia, “a visão en-

dodôntica” de ambos “nestas abordagens 
endodôntico-cirúrgicas”. 

Luís Pedro Correia apresentou também o 
tema “Cirurgia apical e MTA”, um trabalho 
que “visa a identificação de situações com 
indicação para microcirurgia endodôntica e/
ou obturação com MTA e a apresentação e 
discussão de casos clínicos no âmbito do tra-
tamento endodôntico”.

A encerrar a 1ª Tertúlia de Outono em Medi-
cina Dentária, Gil Fernandes Alves, represen-
tante da RAM no Conselho Diretivo da OMD, 
abordou o “Contributo da medicina dentária 
na reabilitação do doente oncológico e fissu-
rados”. O conferencista demonstrou alguns 
dos seus casos e reabilitações para enfatizar 
o papel do médico dentista “no diagnóstico 
e tratamento dos doentes com patologia on-
cológica da cavidade oral, bem como na rea-
bilitação dos pacientes fissurados”. 

O ciclo de conferências serviu para debater 
experiências do quotidiano, através da dis-
cussão e troca de ideias sobre diversos casos 
clínicos, seu diagnóstico, planeamento e tra-
tamento. 
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“O distante perde distância quando se vai 
lá. Os lugares mais longínquos são aqueles 
onde nunca se esteve. Quando já se foi a 
um lugar, mesmo que seja preciso atravessar 
o planeta, fica a saber-se que é possível 
fazer esse caminho. Deixa de pertencer ao 
desconhecido sem detalhes, ganha formas 
imprevistas. Há vida lá como há vida aqui.”*

Após longo tempo de discussão, avanços, 
recuos, interrogações e opiniões, a realidade 
é que iniciamos um novo ano tendo chegado 
a bom porto com o tema “especialidades”. 
O trajeto foi difícil, moroso, trabalhoso, 
muitas vezes criticado, outras elogiado, mas 
a realidade é que o tiro de partida teria 
de ser dado e esse início foi, talvez, o mais 
laborioso em todo este processo. O que 
esperar do futuro próximo?

Os objetivos a que a Ordem dos Médicos 
Dentistas se propôs durante este trajeto 
terão sido alcançados praticamente na sua 
totalidade, mas daqui para a frente muito 
haverá a fazer para não deixar esmorecer 
o êxito e ânimo atingidos. Os colégios das 
novas especialidades terão de ser criados, 
após os respetivos processos eleitorais, e a 
estes caberá, esperamos que num futuro 
próximo, definir as regras do jogo de acordo 
com as diretrizes comunitárias existentes, 
dizem as boas práticas (e o bom senso).

Que desafios e exigências trarão esses 
novos regulamentos no que concerne, 
particularmente, ao ensino pós-graduado 
idóneo das distintas áreas de especialização? 
Seguramente um desafio mais interessante, 
motivador e apaixonante, particularmente 
para os professores, de forma a poder 
proporcionar aos alunos, através de uma 
reflexão conjunta e, ainda com mais alento, 
a busca pela excelência nas distintas áreas 

de formação, bem como a possibilidade 
de associar a prática clínica a um elevado 
nível de conhecimento científico, para bem 
dos pacientes e consequentemente para o 
sucesso da medicina dentária.

Na minha opinião, muito mais desafiante 
do que criar uma pós-graduação com 
cabeça, tronco e membros, é conseguir 
não só mantê-la ao longo do tempo, mas 
principalmente aperfeiçoá-la, desenvolvê-
la, inovando-a, ano após ano, de acordo 
com a evolução científica credível e associá-
la a um espírito empreendedor, crítico e 
construtivo, que possa cultivar nos alunos 
um gosto particular pela curiosidade, pela 
investigação e pela busca da excelência 
científica que permita uma prática clínica 
também ela de excelência. 

Mas não nos iludamos com a atual 
mediatização exacerbada nesta era 
digital! A curva de aprendizagem é longa 
e demorada. É preciso ter a capacidade 
de assimilar sábios conselhos, motivação e 
sabedoria transmitida pelos nossos mestres, 
saber receber orientação, incentivos e 
experiência partilhada, acumulando com 
dezenas, centenas ou mesmo milhares de 
tratamentos efetuados de acordo com as 
guidelines do momento, e ainda acrescentar 
os erros cometidos e com os quais muito 
devemos refletir e aprender. Só assim nos 
permitiremos percorrer o tal caminho (im)
perfeito na busca de uma tão almejada, se 
bem que inalcançável, perfeição.

Votos de um excelente 2018!

Luís Pedro Ferreira
Médico Dentista

Especialista em Odontopediatria
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ARTIGO DE INVESTIGAÇÃO

Caracterização biológica de 
biomateriais para aplicação no tecido 
ósseo – ensaios in vitro e in vivo
Gomes PS1,2, Silva T1,2, Grenho L1,2, Colaço B3, 
Bettencourt A4, Fernandes MH1,2

1 BoneLab - Laboratory for Bone Metabolism 
and Regeneration – Faculdade de Medicina 
Dentária, U. Porto - Porto, Portugal
2 REQUIMTE/LAQV - U. Porto - Porto, 
Portugal
3 CITAB - Centre for the Research and 
Technology of Agro-Environmental and 
Biological Sciences. Departamento de 
Zootecnia, Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, Vila Real, Portugal
4 Research Institute for Medicines (iMed.
ULisboa), Faculdade de Farmácia, 
Universidade de Lisboa, Portugal

A prática clínica atual, de enquadramento médico e médico-dentário, pauta-se pela 
utilização frequente de biomateriais e dispositivos biomédicos como ferramentas 
essenciais para o diagnóstico e tratamento de um leque alargado de condições patológicas 
(Ratner, 2007). Apesar da mais-valia da sua utilização, tendo por base um resultado 
positivo da análise risco-benefício, todos os materiais e dispositivos apresentam, num 
determinado grau, um risco potencial para o desenvolvimento de complicações (Stevens, 
2015). A avaliação da biocompatibilidade – a capacidade de um material desempenhar a 
sua função terapêutica, sem desenvolver respostas adversas, ao mesmo tempo que induz 
a resposta mais apropriada por parte do organismo – revela-se assim essencial para o 
sucesso destes dispositivos (Reeve and Baldrick, 2017). Neste sentido procura-se garantir 
a ausência de respostas adversas, induzidas de forma direta ou através da libertação 
de componentes solúveis ou partículas de desgaste, que induzam alterações genéticas, 
celulares ou tecidulares, a nível local e sistémico (Schmalz, 2014).

Historicamente, a avaliação da biocompatibilidade de materiais/dispositivos médicos 
tem sido uma tarefa complexa, decorrente da elevada diversidade composicional, 
multiplicidade de aplicações clínicas, variação da duração do contacto biológico previsto – 
desde contactos transitórios com a pele ou fluidos biológicos, a implantações permanentes 
em órgãos ou tecidos. Tendo em conta esta realidade, na década de 70 do Séc. XX, Autian 
propôs a realização de estudos sistemáticos para a determinação da biossegurança 
de novos materiais que visem a aplicação clínica em seres humanos (Autian, 1970). Os 
novos materiais deveriam ser inicialmente caracterizados por ensaios in vitro, aos quais 
se seguiriam ensaios in vivo, visando assim a determinação da biocompatibilidade do 
material, de uma forma ética e economicamente sustentável, procurando garantir que 
materiais com potencial tóxico não chegariam a ser utilizados clinicamente (Autian, 1975). 

Esta abordagem conceptual continua a ser mantida na atualidade, sendo que o processo 
de aprovação de um material/dispositivo médico pelas agências reguladoras implica 
uma avaliação criteriosa e sistemática da sua resposta biológica, de forma a garantir a 
biossegurança para utilização clínica. Apesar da multiplicidade dos organismos e normas 
regulamentares, nos últimos anos, tem-se verificado um esforço de harmonização à 
escala global, com as diversas agências europeias, a Food and Drug Administration (EUA), 
e o Japan’s Ministry of Health, Labour, and Welfare (Japão), a publicarem referenciais de 
avaliação significativamente alinhados com as normativas ISO - International Organization 
for Standardization, em particular as normas ISO 10993 Part 1-12, Biological Evaluation of 
Medical Devices (ISO, diversos anos). Estas normas reforçam a importância da apropriação 
e adequação metodológica, bem como da validação in vivo dos resultados obtidos in 
vitro, para a certificação da biocompatibilidade (Anderson, 2016).

Este trabalho aborda os aspetos mais relevantes da avaliação da biocompatibilidade 
de biomateriais/dispositivos biomédicos, recorrendo a metodologias in vitro e in vivo, 
apresentando como exemplo o processo de caracterização de um biomaterial para 
aplicação no tecido ósseo, baseado no sistema de polimetilmetacrilato com libertação de 
um agente antibacteriano (minociclina).  

METODOLOGIAS IN VITRO 
De uma forma geral, o estudo da resposta biológica de biomateriais/dispositivos 
biomédicos inicia-se com a caracterização in vitro, na qual se avalia a citocompatibilidade 
geral com recurso a culturas de linhas celulares modificadas, de fenótipo fibroblástico 
– linhagem correspondente a um dos fenótipos mais frequentes no organismo, e de 
elevada relevância no processo de reparação/regeneração tecidular (Kirkpatrick et 
al., 2005). A utilização de linhas celulares, otimizadas para o crescimento em cultura, 
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permite uma elevada reprodutibilidade experimental, facilitando a avaliação genérica 
do comportamento biológico dos materiais em contacto com as células, nomeadamente 
a deteção de compostos e/ou componentes citotóxicos ou mutagénicos. Nesta etapa são 
caracterizados processos biológicos generalistas, partilhados por diferentes populações 
celulares, incluindo-se a avaliação da atividade metabólica (e.g., pelo ensaio do MTT, 
MTS, XTT ou resazurina), viabilidade celular (e.g., pela marcação celular com corantes 
vitais como a calceína-AM), morte celular (e.g., pela determinação das células em necrose 
e/ou apoptose), proliferação celular (e.g., pela contagem de células viáveis, quantificação 
da proteína total ou do ADN total). É também frequente a análise da morfologia celular 
recorrendo a técnicas de microscopia eletrónica de varrimento (que permite ademais a 
observação da interação da estrutura celular com o material em análise), ou de microscopia 
confocal, após a marcação fluorescente de estruturas sub-celulares relevantes (Müller, 
2008, Kirkpatrick et al., 2005).

Para além das populações fibroblásticas, enquadradas numa avaliação da 
citocompatibilidade geral, é também frequente a utilização de populações celulares 
específicas, normalmente células maduras (ou seus precursores), relevantes no 
contexto da aplicação clínica do material, e geralmente oriundas de tecidos que 
visam o contacto com o biomaterial/dispositivo em avaliação (Kirkpatrick et al., 
2005). No caso de materiais que visem o contacto com o tecido ósseo, a avaliação da 
citocompatibilidade específica engloba, normalmente, a caracterização de populações 
osteoblásticas, osteoclásticas e endoteliais, em modelos de mono- ou co-cultura 
(Coelho et al., 2000). Para além da avaliação de processos biológicos generalistas já 
referenciados (i.e., morfologia, viabilidade, proliferação, atividade metabólica, etc.) 
as populações específicas são normalmente caracterizadas do ponto de vista funcional, 
avaliando-se a expressão de genes e proteínas específicas do fenótipo característico, 
bem como a ativação de vias de sinalização relevantes para a funcionalidade celular 
(Coelho and Fernandes, 2000).   

Globalmente, as metodologias in vitro permitem mimetizar, em parte, as condições 
observadas in vivo, num ambiente estritamente controlado, realizando uma 
avaliação relativamente rápida, com protocolos e metodologias estandardizadas 
e reprodutíveis, que permitem a obtenção de dados qualitativos e quantitativos 
que são facilmente comparáveis com controlos (positivos e negativos) históricos 
e experimentais (Grayson et al., 2009). Adicionalmente, os resultados de estudos 
comparativos demonstram uma boa correlação entre os ensaios in vitro e in vivo, 
substanciando a relevância da caracterização da citocompatibilidade com ensaios 
de culturas celulares, numa etapa inicial de desenvolvimento de um biomaterial ou 
dispositivo médico, para uso clínico. 

Neste contexto, e a título exemplificativo, apresentam-se os resultados da caracterização 
biológica in vitro, de um cimento de polimetilmetacrilato (PMMA) com libertação de 
minociclina, que visa uma aplicação em cirurgia craniofacial reconstrutiva, prevenindo a 
infeção e favorecendo o processo de cicatrização e reparação tecidular (Silva et al., 2017). 

Numa primeira abordagem, a 
citocompatibilidade foi avaliada 
com células fibroblásticas de origem 
gengival, cultivadas sobre amostras 
dos materiais em estudo – PMMA 
como sistema para libertação de 
minociclina e respetivo controlo 
(PMMA). As culturas celulares 
foram estabelecidas durante 7 dias, 
tendo-se verificado um aumento da 
atividade metabólica nas culturas 
estabelecidas sobre a formulação com 
minociclina, registando-se diferenças 
significativas ao dia 3 e 7 (Figura 1). 
A caracterização por microscopia 
eletrónica de varrimento permitiu 
também a observação de diferenças 
significativas na morfologia celular, 
nas culturas estabelecidas ao fim de 1 

Figura 1 – Atividade metabólica das culturas de células fibroblásticas gengivais, estabelecidas na superfície 
de PMMA controlo e PMMA com libertação de minociclina (PMMA Minociclina), durante 7 dias – ensaio da 
resazurina. * - diferenças estatisticamente significativas relativamente a PMMA controlo (p≤ 0,05).
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dia (Figura 2). As células cultivadas no material controlo apresentaram uma morfologia 
fusiforme, com prolongamentos citoplasmáticos curtos, estabelecidos na superfície do 
material. Na formulação com libertação de minociclina verificou-se uma morfologia 
celular mais poligonal, com um aumento da área de superfície celular decorrente de uma 
expansão citoplasmática, e um elevado número de prolongamentos de maiores dimensões, 
em contacto direto com a superfície do material (Figura 2). 

Numa abordagem subsequente foi realizada a avaliação da citocompatibilidade específica 
recorrendo à cultura de células osteoblásticas humanas. A caracterização da atividade 
funcional das culturas estabelecidas foi realizada pela avaliação da expressão da fosfatase 
alcalina – enzima que promove a desfosforilação de substratos fosfatados, aumentando 
a disponibilidade de iões fosfato para a mineralização da matriz extracelular; sendo 
correlacionada como um marcador da atividade das células osteoblásticas – de forma 
qualitativa e quantitativa. Comparativamente, verificou-se um aumento significativo 
da atividade desta enzima nas culturas cultivadas sobre o material com libertação de 
minociclina em comparação com a condição controlo, como observável na avaliação 
microscópica das células em cultura com marcação fluorescente da atividade enzimática, 
e determinação quantitativa da atividade da enzima por ensaio bioquímico (Figura 3).  

Com a caracterização in vitro, recorrendo a dois modelos de culturas celulares, verifica-se 
que o PMMA com libertação de minociclina promove a atividade metabólica das culturas, 
aumenta o espalhamento citoplasmático e a área de superfície celular, bem como a 
atividade funcional das culturas osteoblásticas, avaliada pela determinação da atividade 
da fosfatase alcalina - processos demonstrativos de uma indução da funcionalidade 
celular, correspondendo a um melhor desempenho biológico do material com libertação 
de minociclina, comparativamente à condição controlo (PMMA).

ESTUDOS IN VIVO
Os ensaios in vivo, recorrendo à utilização de modelos animais, são enquadrados numa 
segunda linha de avaliação biológica sendo realizados, normalmente, após a obtenção 
de resultados adequados nos ensaios in vitro. De acordo com as normas regulamentares a 
avaliação in vivo engloba ensaios de sensibilização, irritação, toxicidade aguda, subaguda 
e crónica, genotoxicidade e implantação. Estes ensaios devem ser realizados com base 
num planeamento experimental adequado de acordo com a finalidade de utilização (i.e., 
biomateriais/dispositivos médicos de contacto de superfície, de comunicação externa, ou 
implantáveis) e com o tempo de contacto previsto com o organismo (i.e., limitado – menos 
de 24 horas; prolongado – entre 1 e 30 dias; ou permanente – superior a 30 dias) (ISO, 
diversos anos). Na avaliação biológica de biomateriais/dispositivos médicos para aplicação 
no tecido ósseo, e considerando fundamentalmente aqueles que visam a regeneração 
tecidular, ganham relevância os ensaios in vivo de implantação (ISO, 2016). 

Figura 2 – Imagens de microscopia eletrónica 
de varrimento representativas das culturas de 
células fibroblásticas gengivais, estabelecidas 
na superfície de PMMA controlo (esquerda) e 
PMMA com libertação de minociclina (centro), 
durante 1 dia. Avaliação da área de superfície das 
células cultivadas. * - diferenças estatisticamente 
significativas relativamente a PMMA controlo (p ≤ 
0,05).

Figura 3 – Imagens de microscopia de fluorescência 
representativas das culturas de células osteoblásticas 
estabelecidas na superfície de PMMA controlo 
(esquerda) e PMMA com libertação de minociclina 
(centro), durante 5 dias; marcação fluorescente da 
enzima fosfatase alcalina. Determinação bioquímica 
da atividade da enzima fosfatase alcalina, nas 
culturas estabelecidas durante 5 dias. * - diferenças 
estatisticamente significativas relativamente a 
PMMA controlo (p ≤ 0,05).
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Nestes ensaios, que visam a caracterização da interação implante/tecido a nível local e 
também a avaliação da biossegurança sistémica, diversos fatores devem ser considerados 
aquando da seleção da espécie e modelo animal a utilizar, nomeadamente: adequação às 
normativas regulamentares, custo de aquisição e manutenção, disponibilidade, aceitação 
ética e social, facilidade e experiência na manipulação, uniformidade experimental, 
características biológicas adequadas à experimentação, e existência de dados comparativos 
(Pearce et al., 2007). Adicionalmente, e considerando as implantações no tecido ósseo, as 
características intrínsecas do próprio tecido ósseo do modelo animal – macroestrutura, 
microestrutura, composição, propriedades de modelação e remodelação, são determinantes 
na extrapolação dos resultados para clínica humana, devendo ser apreciadas (Peric et al., 
2015). Neste contexto, e apesar das diferenças em termos estruturais e composicionais, 
reconhece-se globalmente a mais-valia da utilização de ratos, ratazanas, coelhos, cães, 
ovelhas, cabras e porcos na avaliação da biocompatibilidade de materiais biomédicos para 
aplicação no tecido ósseo (Peric et al., 2015). Estes modelos, considerando as aplicações 
intraósseas, podem ser utilizados na ausência ou presença de carga biomecânica, em 
diferentes tempos de implantação, com diferentes idades e condições biológicas (e.g., na 
ausência ou presença de patologia associada, como a diabetes mellitus (Silva et al., 2015) 
e a osteoporose (Durão et al., 2012, Durão et al., 2014)), o que permite uma aproximação 
experimental às condições de utilização clínica prospetiva. 

A caracterização in vivo inicial engloba, normalmente, um modelo de implantação 
heterotópica, em contacto direto com o tecido subcutâneo ou muscular (Hansen et al., 
2006). Esta avaliação permite inferir acerca da avaliação da resposta tecidular local e do 
desenvolvimento de potenciais efeitos patológicos nos tecidos envolventes, com os ensaios 
a desenrolarem-se em períodos curtos (1 a 4 semanas) ou longos (12 a 78 semanas), de 
acordo com o contacto previsível do biomaterial/dispositivo médico com o organismo (Xu 
et al., 2015). O processo de avaliação envolve a caracterização macroscópica por observação 
direta dos tecidos e materiais explantados, bem como a avaliação histopatológica dos 
tecidos envolventes do material. Deste modo é possível avaliar as dinâmicas das alterações 
bioquímicas, celulares e moleculares, bem como alterações da resposta tecidular, ativação 
da resposta imuno-inflamatória, angiogénese, degradação do biomaterial/dispositivo 
médico em avaliação, entre outros fatores (Stavropoulos et al., 2015).  

Porém, a avaliação heterotópica não permite a análise da funcionalidade do material 
em condições que mimetizem a sua prospetiva aplicação clínica. Assim, é fundamental 
a realização de ensaios de funcionalidade/eficácia, visando uma implantação em tecidos 
que permitam uma abordagem translacional – implantação ortotópica (Xu et al., 2015). 
Neste contexto, a caracterização de biomateriais/dispositivos que visem o contacto com 
o tecido ósseo implica a caracterização da resposta à implantação intraóssea, sendo 
frequentemente utilizados defeitos ou fraturas realizados ao nível da tíbia, fémur, úmero, 
calote craniana e mandíbula (Li et al., 2015, Gomes et al., 2016). Os defeitos realizados 
podem ser categorizados, de acordo com as suas dimensões, como críticos ou subcríticos, 
sendo que os últimos apresentam capacidade intrínseca de regeneração do defeito sem o 
desenvolvimento de alterações patológicas, enquanto os primeiros não, correspondendo 
ao protótipo dos defeitos de descontinuidade (Poser et al., 2014). A caracterização dos 
modelos intraósseos é realizada, normalmente, através de metodologias radiográficas 
(e.g., radiografia convencional, tomografia computorizada e microtomografia), ensaios 
biomecânicos, e caracterização histopatológica através de observação microscópica (e.g., 
microscopia ótica, eletrónica de varrimento, de fluorescência e confocal, após a realização 
de colorações estandardizadas, histoquímicas ou imuno-histoquímicas) (Rentsch et al., 
2014, Gomes and Fernandes, 2011).  

Neste enquadramento e a título exemplificativo, apresentam-se os resultados da 
caracterização biológica in vivo do cimento de PMMA com libertação de minociclina 
supracitado, num processo de avaliação heterotópica - recorrendo à implantação 
subcutânea, e ortotópica – com a implantação intraóssea, ao nível da tíbia proximal, 
utilizando um modelo de ratazana (Rattus norvegicus), da estirpe Wistar.  

O PMMA com libertação de minociclina e respetivo controlo (PMMA) foram implantados 
cirurgicamente na região dorsal de ratazanas Wistar, com 4 meses de idade. Foram 
avaliados diversos períodos de implantação (entre 7 dias e 8 meses), sendo apresentados 
os resultados referentes ao período de 2 meses de implantação (Figura 4). A análise 
histopatológica, após coloração das secções tecidulares com hematoxilina e eosina, 
permitiu a observação detalhada do infiltrado celular e da cápsula fibrosa envolvente 
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do material implantado. Comparativamente verificou-se uma maior ativação tecidular, 
com um infiltrado inflamatório mononuclear de maior extensão e densidade na situação 
controlo (PMMA), bem como a formação de uma cápsula fibrosa mais densa e espessa, 
relativamente ao cimento de PMMA com libertação de minociclina. 

Subsequentemente realizou-se uma implantação ortotópica do material na tíbia proximal 
de ratazanas Wistar, com 4 meses de idade. Foi realizado um defeito circular de 3 mm de 
diâmetro após o acesso cirúrgico à face anterolateral da tíbia, procedendo-se à implantação 
dos materiais em estudo, por um período de 2 meses. A interação material/tecido ósseo, 
bem como o processo de neoformação óssea na região do implante foram caracterizados 
por microtomografia computorizada. A avaliação das imagens bidimensionais (Figura 5) 
permitiu verificar o avançado estado de osteointegração, com um nível elevado de contacto 
estabelecido entre o material implantado e o tecido ósseo envolvente, para ambos os 
materiais avaliados. Adicionalmente verificaram-se regiões de neoformação óssea com 
crescimento centrípeto, a partir da periferia do defeito, na condição de PMMA com libertação 
de minociclina – substanciando uma maior atividade osteogénica com a implantação deste 
material. As reconstruções tridimensionais (Figura 6) permitiram igualmente observar 
a elevada osteointegração de ambos os materiais, com uma elevada justaposição de osso 
trabecular e osso cortical à superfície do material implantado. Verificou-se, igualmente, o 
neocrescimento de tecido mineralizado na superfície do PMMA com libertação de minociclina. 

A caracterização biológica in vivo do PMMA com libertação de minociclina permitiu, com a 
implantação heterotópica e ortotópica em ratazanas Wistar, demonstrar uma adequada 
resposta tecidular após implantação subcutânea, com uma menor ativação imuno-inflamatória; 
e uma maior estimulação da neoformação óssea após a implantação tibial, comparativamente 
ao controlo, substanciando a adequação do desempenho biológico deste material. 

CONCLUSÕES 
O processo de caracterização biológica de um biomaterial/dispositivo médico envolve 
diversas etapas, tendo como objetivo fundamental a determinação da biofuncionalidade 

e biossegurança na sua utilização clínica 
prospetiva, permitindo desta forma uma 
avaliação sistematizada dos riscos e alterações 
fisiológicas potenciais que sejam induzidos pelo 
contacto com o biomaterial/dispositivo médico. 
Este processo de avaliação inicia-se normalmente 
com a caracterização in vitro, que permite uma 
avaliação preliminar da citotoxidade potencial, 
recorrendo a metodologias de culturas 
celulares. Seguidamente, realizam-se ensaios em 
modelos animais (in vivo), que permitem uma 
aproximação à aplicação clínica, possibilitando 
a caracterização da biocompatibilidade local e 

sistémica. É assim essencial o desenvolvimento de um plano integrado de caracterização 
biológica que permita não só a determinação da biossegurança do biomaterial/dispositivo 
médico, mas também a avaliação da sua biofuncionalidade. Pretende-se assim garantir 
o desempenho biológico do biomaterial/dispositivo, no contexto de diagnóstico ou 
terapêutica, precavendo o desenvolvimento de reações adversas e promovendo a 
otimização da resposta celular e/ou tecidular, de forma a potencializar a sua eficácia clínica.   

Figura 4 – Fotomicrografias representativas das 
secções histológicas do tecido subcutâneo, após 
a implantação de PMMA controlo e PMMA com 
libertação de minociclina, durante 2 meses. As 
secções foram coradas com hematoxilina e eosina. 
A posição de cada material implantado está 
marcada com um *. $ - cápsula fibrosa; # - infiltrado 
inflamatório.

Figura 5 – Imagens microtomográficas 
representativas da superfície tibial, implantada 
com PMMA controlo e PMMA com libertação 
de minociclina, durante 2 meses. * - local de 
neoformação óssea.

Figura 6 – Reconstrução tridimensional de 
imagens microtomográficas representativas da 
superfície tibial, implantada com PMMA controlo 
e PMMA com libertação de minociclina, durante 
2 meses. Notar a região de neoformação óssea na 
superfície do material de PMMA com libertação de 
minociclina, delimitada pela elipse vermelha. 
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Calendário de Eventos Científicos
EM PORTUGAL

1º Módulo de Periodontologia
Tratamento não Cirúrgico na doença 
periodontal
26 de fevereiro de 2018 – Hotéis Real 
Lisboa – Lisboa

Curso Hands-on Dentisteria
Restaurações indiretas com resinas
03 de março de 2018 – Intercontinental 
Porto | Palácio das Cardosas - Porto 

Curso Hands-on Endodontia
Instrumentação e Obturação em 
Endodontia
03 de março de 2018 – Hotéis Real 
Lisboa – Lisboa

Curso de fim de dia 
5º Curso – Patologia quística de origem 
odontogénica
05 de março de 2018 – Tryp Leiria – 
Leiria

2º Módulo de Periodontologia
Tratamento Cirúrgico na doença 
periodontal
12 de março de 2018 – Hotéis Real 
Lisboa – Lisboa

Curso para Assistente Dentário
Além da consulta de medicina dentária 
– Assistente na comunicação com 
doentes e fornecedores
17 de março de 2018 – Hotel Príncipe 
Perfeito - Viseu

3º Módulo de Periodontologia
Cirurgia Mucogengival e regenerativa
26 de março de 2018 – Hotéis Real 
Lisboa – Lisboa 

Jornadas da Primavera
28 a 31 março de 2018 – Grande Real 
Santa Eulália Resort & Hotel Spa - 
Albufeira Algarve

Curso de fim de dia
6º curso - Dificuldades de uma 
reabilitação com próteses totais 
removíveis 
9 de abril de 2018 - Hotel Miracorgo – 
Vila Real

1º Módulo de Dentisteria
Restauração de dentes anteriores
9 de abril de 2018 – Hotel Real Palácio 
- Lisboa  

1º Módulo de Endodontia
Diagnóstico e tratamento em 
endodontia
9 de abril de 2018 - Intercontinental 
Porto – Palácio das Cardosas - Porto

Hands-on Periodontologia
Tratamento cirúrgico 
14 de abril de 2018 - Hotel Real Palácio 
- Lisboa

Curso Teórico RA Madeira
Cirurgia Oral no quotidiano 
14 de abril – Espaço Físico da OMD – 
Funchal – RA Madeira
 
2º Módulo de Endodontia
Novos materiais e técnicas em 
Endodontia
16 de abril de 2018 - Intercontinental 
Porto – Palácio das Cardosas - Porto

2º Módulo de Dentisteria
Restauração de dentes posteriores  
16 abril de 2018 – Hotel Real Palácio - 
Lisboa  

Curso para Assistente Dentário
A importância do assistente dentário 
nos procedimentos de higiene, 
segurança e manutenção de materiais 
e equipamentos 
5 de maio – Hotel Mercure Braga 
Centro - Braga 

1º Módulo de Periodontologia
Tratamento não cirúrgico na doença 
periodontal 
7 de maio de 2018 - Intercontinental 
Porto – Palácio das Cardosas – Porto

3º Módulo de Dentisteria
Reabilitação adesiva de dentes 
anteriores e posteriores - A via digital
14 de maio de 2018 - Hotel Real Palácio 
- Lisboa  

3º Módulo de Endodontia 
Microcirurgia apical
14 de maio – Intercontinental Porto – 
Palácio das Cardosas - Porto

Curso Conselho Deontológico e de 
Disciplina
Aspetos éticos e deontológicos na 
prática clínica da medicina dentária 
14 de maio de 2018 - Ibis Bragança - 
Bragança  

Curso de fim de dia 
7º curso - Patologia do complexo 
pulpo-dentinário e dos tecidos 
adjacentes: diagnóstico e terapêutica 
21 de maio de 2018 - Ibis Bragança - 
Bragança

Hands-on Endodontia
Instrumentação e obturação em 
Endodontia
26 de maio - Intercontinental Porto – 
Palácio das Cardosas - Porto
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Curso Hands-on Dentisteria 
Restaurações diretas com resinas
26 de maio – Hotel Real Palácio - Lisboa  

2º Módulo de Periodontologia
Tratamento cirúrgico na doença 
periodontal
28 de maio de 2018 - Intercontinental 
Porto – Palácio das Cardosas - Porto

Curso Teóricos RA Açores
Diagnóstico e terapêutica em 
Periodontologia
2 de junho de 2018 – The Lince Azores 
Great Hotel, Conference & SPA - Ponta 
Delgada – RA Açores

Curso de fim de dia 
8º curso - Complicações da exodontia 
dos terceiros molares inclusos 
4 junho de 2018 - Intercontinental 
Porto – Palácio das Cardosas - Porto

3º Módulo de Periodontologia
Cirurgia mucogengival e regenerativa 
11 de junho de 2018 - Intercontinental 
Porto – Palácio das Cardosas – Porto

Curso de fim de dia 
9º curso - Técnicas de preservação 
alveolar pós-extração: quando e como? 
18 de junho de 2018 - Tryp Coimbra - 
Coimbra

Hands-on Periodontologia
Tratamento cirúrgico 
30 de junho - Intercontinental Porto – 
Palácio das Cardosas – Porto

Curso de fim de dia 
10º curso - Manipulação de tecidos 
moles ao redor de dentes e implantes 
2 de julho de 2018 - Real Palácio Lisboa 
- Lisboa

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
7 de julho de 2018 – Instalações CVP - 
Porto  

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa 
Lisboa 
7 de julho de 2018 - Instalações CVP – 
Lisboa

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa 
7 de julho de 2018 - Instalações CVP - 
Coimbra

Curso de fim de dia 
11º curso - Urgências na clínica 
odontopediátrica
16 julho  -  Hotel Lusitânia – Guarda

Curso Teórico RA Açores
Instrumentação em endodontia
8 de setembro de 2018 – Espaço Físico 
da OMD - Angra do Heroísmo – RA 
Açores

Curso de fim de dia 
12º curso – Endodontia: novos 
materiais e técnicas de instrumentação 
10 de setembro de 2018 - Hotel 
Príncipe Perfeito - Viseu

Curso para Assistente Dentário 
Curso de dentisteria, endodontia e 
odontopediatria
22 de setembro - Espaço Físico da OMD 
– Funchal – RA Madeira

Curso para Assistente Dentário 
Prótese parcial removível e fixa  
22 de setembro de 2018 – The Lince 
Azores Great Hotel, Conference & SPA 
- Ponta Delgada – RA Açores

Curso de fim de dia 
13º curso - Tratamento ortopédico das 
classes II esqueléticas 
24 de setembro de 2018 - Hotel Eva - 
Faro

Curso de Introdução à Atividade 
Profissional 
3 de outubro de 2018 - 
Intercontinental Porto – Palácio das 
Cardosas - Porto

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa 
4 de outubro - Instalações CVP - Ponta 
Delgada – RA Açores

Curso de Introdução à Atividade 
Profissional
10 de outubro de 2018 - Hotel Real 
Palácio - Lisboa 

Curso para Assistente Dentário 
Ortodontia e Implantologia 
13 de outubro de 2018 – Novotel 
Setúbal - Setúbal 

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa 
13 de outubro de 2018 - Instalações 
CVP – Funchal – RA Madeira 

Curso de fim de dia 
14º curso - Lesões mais comuns na 
cavidade oral com indicação para 
biopsia
15 de outubro de 2018 - Hotel dos 
Templários – Tomar

27º Congresso da OMD
8, 9 e 10 de novembro de 2018 – 
Exponor - Porto
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Gustavo Sollitto de Andrade, médico dentista 

“Todos os cidadãos alemães têm 
acesso a cuidados públicos de 
saúde oral”

Brasil, Alemanha, Portugal. Gustavo Sollitto de 
Andrade é um médico dentista do mundo que 
encara o “percurso profissional em medicina 
dentária como uma curva de aprendizagem clínica 
e académica, formada por embasamento científico 
e principalmente por experiência na prática clínica”. 

Iniciou a prática clínica em São Paulo, Brasil, onde 
se dedicou durante nove anos à ortodontia e 
implantologia. Porém, quando em 2014 surgiu 
a oportunidade de tirar uma pós-graduação na 
Alemanha e de trabalhar na cidade de Wolfsburg, 
com prática exclusiva em ortodontia, não hesitou. 
Mas a aventura não terminou aí. 

Gustavo Sollitto de Andrade viu em Portugal 
um “enorme potencial de desenvolvimento” da 
profissão e, em 2016, mudou-se para o norte do país. 
Da Alemanha traz uma experiência única e vários 
conselhos para os médicos dentistas interessados 
neste país.

ROMD - O que o motivou a escolher 
a Alemanha para exercer a profis-
são e qual o balanço dessa expe-
riência?
GSA - A excelência alemã no pioneirismo 

e na evolução da ortodontia motivaram-

-me a tirar uma pós-graduação no país. A 

oportunidade de trabalhar paralelamente 

aos meus estudos fez-me ficar na Alema-

nha por mais tempo. 

Além da enorme aprendizagem em ter-

mos de organização e planeamento, tive 

acesso às mais avançadas técnicas e tecno-

logias em medicina dentária.

ROMD - Que retrato faz da medicina 
dentária na Alemanha? É possível 
encontrar estes cuidados no serviço 
público e no privado?
GSA - Sim, é possível encontrar cuidados 

de qualidade tanto no serviço público, 

quanto no privado.  

A medicina dentária alemã é avançada e 

de excelência. Todos os cidadãos alemães 

têm acesso a cuidados públicos de saúde 

oral dentro de uma ampla rede de clínicas. 

A grande maioria das clínicas atendem si-

multaneamente pacientes através do ser-

viço público, bem como do privado.   

É uma obrigação de todo o cidadão ale-

mão ser assegurado por um seguro de 

saúde, seja este do serviço nacional de 

saúde ou um seguro privado. O valor a 

ser pago ao seguro do serviço nacional de 

saúde é calculado com base no ordena-

do. Quem recebe mais, paga mais e quem 

recebe menos, paga menos. De acordo 

com os dados estatísticos disponibiliza-

dos pela Câmara Nacional dos Médicos 

Dentistas da Alemanha (BZÄK), 91% dos 

alemães confiam no sistema de saúde do 

país e apenas 11% realizam os seus trata-

mentos no estrangeiro. 

 

ROMD - Como é que a profissão está 
organizada e de que forma está im-
plementa?
GSA - A medicina dentária na Alemanha é 

dividida em três principais áreas: cirurgia 

da cavidade oral e maxilo-facial (Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie); ortodon-

tia e ortopedia funcional dos maxilares 

(Kieferorthopädie); odontologia (Zah-

nheilkunde).

Dentro de cada uma dessas áreas, mui-

tas especialidades são reconhecidas pela 

Câmara Nacional dos Médicos Dentistas 

(BZÄK), como por exemplo a cirurgia oral, 

cirurgia maxilo-facial, implantologia, or-

todontia / ortopedia funcional dos maxila-
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res, odontopediatria, endodontia, perio-

dontologia e prostodontia.

Para receber um título de especialista, 

o médico dentista deve trabalhar como 

“aprendiz”, contratado por um médico 

dentista especialista numa clínica especia-

lizada (Weiterbildungsassistent). Parale-

lamente, estará a tirar uma especializa-

ção numa universidade, por um período 

mínimo de 5 anos.

Há uma hierarquia profissional dentro 

das clínicas de medicina dentária. O mé-

dico dentista inicia sempre o seu percurso 

clínico como médico dentista assistente 

e após 2 anos poderá tornar-se médico 

dentista contratado ou Junior Partner, ou 

Partner da clínica.

ROMD - Quais as principais diferen-
ças que encontrou em termos de 
exercício da profissão entre Portu-
gal e Alemanha?
GSA - A remuneração, ao contrário de 

Portugal, não é por comissão. O médico 

dentista na Alemanha é sempre contrata-

do, recebe um ordenado fixo, tem 30 dias 

úteis de férias por ano, tem contribuições 

para a segurança social e aposentação 

garantidas pelo empregador.

As clínicas são definidas como genera-

listas (Zahnarztpraxis) ou especializa-

das (Fachpraxis). Por exemplo, os trata-

mentos ortodônticos através do serviço 

público, cirurgias complexas como ex-

trações de terceiros molares inclusos, 

atendimento a crianças e a adolescentes 

são realizados em clínicas especializadas 

(clínicas de ortodontia, clínicas de cirur-

gia ou clínicas de odontopediatria).

O encaminhamento de pacientes é uma 

prática comum entre as clínicas, havendo 

um cenário de cooperação. Segundo Jeff 

Bezos, CEO da Amazon em 2017, “o mun-

do está a deixar de ser competitivo para 

se tornar cooperativo”.

ROMD - Como está o mercado de 
trabalho alemão? Há oportunidades 
para os profissionais portugueses, 
por exemplo?
GSA - Apesar do crescimento constante 

do número de médicos dentistas, sim, há 

oportunidades, principalmente fora dos 

grandes centros urbanos. 

Em 2016, a média de habitantes por mé-

dicos dentistas foi de 1151, muito similar 

a Portugal com 1161. De 2000 a 2014, as 

vagas de trabalho para médicos dentistas 

cresceram 14%.

Práticas preventivas foram implementa-

das nos últimos anos com sucesso. Con-

sequentemente existe uma tendência de 

aumento dos tratamentos nas áreas de 

periodontologia.

ROMD - A questão da língua poderá 
constituir um entrave? Quais as exi-
gências e requisitos que um médico 
dentista que pretenda exercer na 
Alemanha terá que cumprir? Quais 
os conselhos úteis para trabalhar na 
Alemanha? 
GSA - O bom conhecimento da língua é 

essencial para exercer na Alemanha. Além 

da boa comunicação com o paciente, é ne-

cessário lidar com o trabalho burocrático. 

O médico dentista deve ter disposição 

para dividir o seu tempo clínico com o 

trabalho burocrático. Segundo dados 

do BZÄK, de 223 dias trabalhados no 

ano, 123 dias são dedicados ao atendi-

mento a pacientes e 100 dias para bu-

rocracia. 

Além da licenciatura em Medicina Dentá-

ria, será exigido um certificado e compro-

vativo do nível de conhecimento da lín-

gua alemã. O nível mínimo é o B2, sendo 

que em alguns Estados pode ser exigido 

o nível C1. Apresentar um Certificate fof 

Good Standing do país de origem pode 

também ser necessário.

Após iniciar o exercício da profissão, 

será também exigido um curso e cer-

tificado em “Controlo de Radiação 

em Medicina Dentária”. Este curso é 

ministrado apenas em algumas univer-

sidades do país e deve ser atualizado 

a cada 5 anos. Obtive o meu certifi-

cado pela Universidade de Aachen no 

Instituto AcIAS - Institute of Applied 

Sciences, no Estado de Nordrhein-Wes-

tfalen.

Os principais conselhos são: bom conhe-

cimento da língua, ir previamente conhe-

cer o país e sua cultura, informar-se com 

o órgão responsável do seu Estado sobre 

qual é o nível de conhecimento da língua 

exigido. Na Baixa Saxónia, o órgão res-

ponsável é o NiZza e é possível encontrar 

todas as informações na página: www.

nizza.niedersachsen.de.

Antes de iniciar o processo de emigração, 

recomendo ter uma declaração do futuro 

empregador na Alemanha para agilizar o 

processo de inscrição profissional.

ROMD - São apenas reconhecidos os 
certificados emitidos pelo Goethe-
-Institut ou pelo TELC para os médi-
cos dentistas que pensam emigrar 
para este país?
GSA - Sim, o Goethe-Institut e o TELC The 

European Language Certificates são as 

únicas instituições habilitadas para emitir 

tal certificado.

ROMD - Os avanços tecnológicos e 
as inovações no campo da medicina 
dentária colocam a formação contí-
nua como uma necessidade para o 
desenvolvimento profissional. Essa 
preocupação é notória na Alema-
nha? Existe um número mínimo de 
horas de formação que os profissio-
nais tenham que cumprir?
GSA - Sim, existe um número mínimo de 

pontos que o médico dentista deve obter 

e comprovar a cada cinco anos, para evitar 

uma possível suspensão da sua licença de 

trabalho.

Muitos cursos são gratuitos e ofereci-

dos pelas universidades, pela própria 

BZÄK ou pelas suas delegações e pela 

DGZH (Câmara Nacional dos Médicos 

Dentistas e Sociedade Alemã de Odon-

tologia).

Em 2015, foram lecionadas 670.000 horas de 

cursos de formação contínua na Alemanha.

ROMD - Os alemães estão de boa 
saúde oral? 
GSA - O índice de cárie até aos 12 anos é 

0,5. Perde apenas para a Dinamarca que 

é 0,4, sendo em Portugal 0,18, conforme 

ilustra o ranking do índice internacional.

O índice de doença periodontal entre in-

divíduos de 35 a 44 anos caiu para metade 

nos últimos 10 anos e entre idosos caiu 

mais que a metade.  

A percentagem de dentes naturais em 

boca de idosos com 65 a 74 anos aumen-

tou 22%, nos últimos 10 anos.



omd | 43
Percurso

Gustavo Sollitto de Andrade

•  Licenciatura e mestrado integrado em medicina dentária, pela Uni-

versidade Fernando Pessoa (Portugal).

•  Graduação em Odontologia, pela Universidade Guarulhos – UNG 

(Brasil).

•  Pós-graduação em ortodontia – Curriculum Kieferorthopädie, pela 

Haranni Akademie (Alemanha).

•  Especialização Lato Sensu em implantologia, pela Universidade Cru-

zeiro do Sul, UnicSul (Brasil).

•  Prática clínica em Wolfsburg, Alemanha, de 2014 a 2016, e em São 

Paulo, Brasil, de 2006 a 2014.

ROMD - Como é que analisa o acesso 
à saúde oral e a perceção que a po-
pulação alemã tem sobre a impor-
tância destes cuidados?
GSA - Além do acesso através do serviço 

público ou privado, existe um programa 

de incentivo do sistema de saúde, atra-

vés de bónus, que estimula a população 

a visitar o médico dentista. Além disso, 

os jovens estão a perceber a importância 

e os benefícios, não apenas dos cuida-

dos básicos de saúde oral, mas também 

da estética do sorriso. Cada vez mais, os 

tratamentos estéticos são um desejo e 

necessidade dos jovens alemães. 

O grau de satisfação dos pacientes é de 

91%. Existe uma relação de confiança en-

tre o paciente e o médico dentista.

Os números de 2016 - Dados & Factos 

2016 BZÄK - Câmara Nacional dos Médicos 

Dentistas da Alemanha, estão disponíveis 

em www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/df16/

df.pdf.
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ROMD - Pode descrever-nos o seu per-
curso profissional e os motivos que o 
levaram a escolher Inglaterra, mais 
concretamente Cambridge, para exer-
cer a profissão?
LFA - Formei-me em 2008 no ISCSN. Naquela 

altura, não tinha ainda contemplado a hipó-

tese de trabalhar fora de Portugal. Creio que 

quando acabamos o curso há uma vontade e 

um ímpeto que é comum a todos os recém-li-

cenciados: de passar à ação e colocar em prá-

tica todos os ensinamentos que absorvemos 

ao longo do intenso período do curso. No 

entanto, deparei-me na altura com um cho-

que: à medida que o véu de inocência, que 

reveste os recém-encartados, gradualmente 

se descobriu, revelaram-se as agruras e os 

obstáculos do mundo do emprego. E, assim, 

se passaram quase dois anos, pautados por 

um rol de quilómetros na estrada, de clínica 

em clínica, muitas portagens e recibos verdes, 

mas com poucos pacientes e uma certa desilu-

são quando confrontado com as dificuldades 

na aceitação dos tratamentos sugeridos, inva-

riavelmente devido a motivos económicos. A 

verdade é que o que precipitou a decisão de 

olhar para fora de portas decorreu de uma si-

tuação de precariedade, ou subemprego, em 

que infelizmente acabei por me encontrar 

quando a rede de clínicas para a qual estava 

a trabalhar começou a desmoronar-se, face 

aos graves problemas económicos da altu-

ra. O Reino Unido pareceu-me uma decisão 

acertada, a língua era familiar, tinha amigos 

que já tinham ido e partilhavam experiências 

motivadoras, e as promessas de condições de 

trabalho e remuneração eram extremamen-

te aliciantes. Para além disto, o processo de 

recrutamento e todas as burocracias neces-

sárias foram facilitadas pela companhia que 

me contratou, que se dirigiu ao Porto para 

fazer entrevista e no próprio dia me ofereceu 

emprego. Comecei, assim, esta aventura em 

2010 e, após um período de um ano e meio 

em que trabalhei numa cidade convenien-

temente localizada ao pé do aeroporto de 

Londres, Stansted, mudei-me para a bonita 

cidade de Cambridge onde resido agora há 

6 anos.

ROMD - Como é o dia-a-dia de um mé-
dico português em Cambridge? No 
seu caso, foi inclusivamente nomea-
do para o prémio de melhor jovem 
dentista do centro de Inglaterra. As 
condições para o exercício da profis-
são são mais motivadoras e apelati-
vas?

Luís Filipe Amante, médico dentista

“É na face do negativismo e da 
adversidade que se revela o 
verdadeiro ímpeto e espírito de 
perseverança” 

As adversidades que Luís Filipe Amante enfrentava 
no dia-a-dia profissional ditaram uma viragem na 
sua vida, ao decidir deixar Portugal e rumar ao 
Reino Unido para abraçar novas oportunidades. 

À conversa com a Revista da OMD, o médico 
dentista traça o seu percurso profissional, que 
começou em Stansted por questões “práticas”. 
Atualmente a exercer na cidade fervilhante de 
Cambridge, analisa as realidades dos dois países 
e recorda o momento em que foi nomeado para 
melhor jovem dentista do centro de Inglaterra, 
em 2017. Não ganhou, mas mantém o orgulho na 
profissão e assume que a dedicação, o trabalho 
e a evolução profissional compensaram todo o 
esforço empreendido ao longo de uma década.

À medida que o véu de 
inocência, que reveste os 
recém-encartados, gra-
dualmente se descobriu, 
revelaram-se as agruras 
e os obstáculos do mun-

do do emprego
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LFA - O dia-a-dia de um médico dentista em 

Cambridge é bastante normal. Geralmente 

trabalhamos das 9 da manhã às 5 da tarde. 

Passei algum tempo a trabalhar bastante 

perto de casa o que me permitia ir para o 

emprego de bicicleta, mas atualmente es-

tou numa clínica um pouco mais periférica 

e vou de carro. Quando cheguei, comecei 

por fazer essencialmente prática genera-

lista, mas hoje em dia passo bastante tem-

po a fazer implantes e outros tratamentos 

mais complexos. De facto, as condições que 

me são oferecidas aqui são ímpares e per-

mitem-me desenvolver competências que 

redundam numa felicidade profissional que 

transparece na satisfação dos doentes e na 

progressão da minha carreira. Tive a sorte 

de ser nomeado para melhor jovem dentista 

do centro de Inglaterra 2017, prémio que in-

felizmente não ganhei, mas que me encheu 

de orgulho, não tanto  pelo reconhecimento 

e pela visibilidade, mas porque me fez sentir 

que todo o esforço diário e o trabalho, dedi-

cação e brio profissional ao longo de quase 

uma década têm razão de ser.

ROMD - Para um médico dentista que 
esteja a planear aventurar-se em In-
glaterra, quais são as expectativas de 
empregabilidade? Quais são os requi-
sitos que tem que cumprir e as perspe-
tivas de evolução profissional, técnica 
e formativa?
LFA - Atualmente a janela de oportunida-

des para um médico dentista português 

exercer no Reino Unido encontra-se mais 

limitada. Pelo que sei, principalmente para 

colegas com pouca experiência, são hoje 

em dia exigidos uma série de requisitos que 

incluem, nomeadamente trabalhar sobre a 

alçada de um mentor inicialmente e possi-

velmente começar a trabalhar numa zona 

mais periférica, mais afastada dos grandes 

centros urbanos. No entanto, a porta ainda 

se encontra aberta e, para os colegas inte-

ressados, constou-me que no início de 2018 

haverá um evento de recrutamento em 

Portugal organizado por um dos maiores 

players do mercado de emprego de medici-

na dentária britânica.

ROMD - Tendo em consideração a sua 
experiência, que conselhos podem ser 
transmitidos aos colegas que tencio-
nam ou ainda estão a ponderar emi-
grar? 
LFA - Sair do país que nos viu nascer, onde 

crescemos e evoluímos pessoal e profissio-

nalmente, tem que ser algo extremamente 

bem ponderado, num exercício que procure 

ter em conta todos os múltiplos e complexos 

fatores implícitos a esta importante decisão. 

Para colegas que sejam ambiciosos, aventu-

reiros e com um espírito destemido, poderá 

revelar-se uma escolha acertada. Mas fatores 

como a distância da família e amigos, o cho-

que com uma nova realidade social, cultural 

- com valores distintos dos nossos - , ou mes-

mo a diferença na prática clinica, podem re-

velar-se, para alguns, obstáculos demasiado 

difíceis de ultrapassar e, de certo modo, pôr 

em causa a tomada de decisão de exercer a 

nossa profissão no estrangeiro.

ROMD - Embora se tratem de dois 
países europeus, certamente as reali-
dades do exercício da medicina den-
tária são muito diferentes em Portu-
gal e em Inglaterra. Quais são essas 
principais diferenças? No caso inglês, 
existem cuidados de saúde oral nos 
sistemas de saúde público e privado? 
Como é garantido o acesso da popula-
ção à medicina dentária?
LFA - De facto, independentemente dos va-

lores profissionais e morais que são transver-

sais à profissão, existem diferenças marcadas 

na realidade da medicina dentária do Reino 

Unido quando comparados com a portugue-

sa. A mais evidente prende-se com o facto 

de a medicina dentária britânica estar ple-

namente integrada - desde há largas déca-

das - no Sistema Nacional de Saúde (NHS). 

Este facto, desde logo, permite um acesso 

facilitado da população aos cuidados de me-

dicina dentária, com uma abrangência nota-

velmente superior quando comparada com a 

realidade nacional. Existe consequentemen-

te uma cultura de assiduidade às consultas 

distinta, desde tenra idade os pacientes es-

tão habituados a ir ao dentista duas vezes 

por ano, para check-ups. No entanto, os tra-

tamentos oferecidos no NHS apresentam as 

suas limitações, ainda assim, o sistema per-

mite um acesso facilitado aos tratamentos 

elementares e a preço acessível.

ROMD - Como analisa o Brexit? Na sua 
opinião, de que forma o Brexit pode 
condicionar ou limitar, não só a entra-
da de profissionais de medicina den-
tária no país, bem como o acesso dos 
emigrantes a cuidados de saúde oral?
LFA - O anunciar do outrora impensável 

resultado do referendo do Brexit apanhou-

-me, confesso, de surpresa. A verdade é 

que, volvido que está mais de um ano, pou-

co ainda de concreto transpirou das nego-

ciações e, para além da descida do valor da 

libra, pouco ainda mudou para a vida dos 

médicos dentistas portugueses a trabalhar 

por aqui. Falou-se inicialmente que os po-

líticos britânicos iriam bater o pé e apostar 

numa negociação dura (hard Brexit), con-

tudo, recentes acontecimentos políticos 

(nomeadamente uma eleição antecipada) 

redundaram numa perda de força das fa-

ções que apoiavam esta abordagem e os 

últimos rumores apontam para um acordo 

com mais recuos e concessões (soft Brexit). 

Mas para responder concretamente à per-

gunta, creio que o que quer que discorra 

destas negociações não vai, de todo, con-

tribuir para uma facilitação da  entrada de 

novos profissionais de medicina dentária no 

país ou para facilitar o acesso da população, 

nomeadamente emigrante, aos cuidados de 

saúde oral.

ROMD - Tem acompanhado a medici-
na dentária portuguesa? Nos últimos 
10 anos muito mudou em Portugal, 
nomeadamente em termos de empre-
gabilidade, com a profissão a sentir os 
efeitos da crise económica. Pela sua 
experiência, nota que os médicos den-
tistas souberam adaptar-se aos novos 
desafios e alargaram horizontes? A 
medicina dentária tem uma multiplici-
dade de caminhos? Quais?
LFA - De facto, apesar da distância, tenho 

tido oportunidade de me manter em con-
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Luís Filipe Amante

• Licenciado em medicina dentária pelo Instituto de Ciências da Saúde Norte.

•  Master of Implantology and Oral Rehabilitation – ESORIB, NYU, Faculté de 

Médecine – Paris XII, distinção de melhor exame oral com a tese “Distrac-

tion Osteogenesis in the Maxillomandibular complex”.

• Vencedor do Prémio Desafiar o Futuro 2006.

•  Autor de vários artigos clínicos e de opinião em publicações nacionais e 

internacionais.

•  Autor de várias comunicações orais/pósteres em congressos nacionais e 

internacionais.

•  Diversas formações pós-graduadas em áreas como, estética dentária, rea-

bilitação e cirurgia oral com implantes, ortodontia e sedação, em Portugal, 

Brasil e Reino Unido.

•  Prática de medicina dentária generalista, implantologia oral e ortodontia 

cosmética em Cambridge e Londres, Reino Unido.

tacto com colegas e amigos que, juntamen-

te com as notícias que vão chegando através 

dos media, vão-me pondo a par de alguns 

dos meandros da profissão em Portugal nos 

últimos anos. A distância permite também, 

quiçá, um determinado desprendimento ou, 

se quiser, uma certa (im)parcialidade nesta 

análise. A cabal e calculista realidade revela 

que a década que passou foi indubitavelmen-

te um período crítico para médicos dentistas 

e população em geral. Assistiu-se a uma der-

rocada no poder de compra e a um crescen-

te incremento do número de profissionais, o 

que redundou em situações de concorrência 

desleal, subemprego e desemprego, que não 

ajudaram nem a classe, nem a população em 

geral. No entanto, é na face do negativismo 

e da adversidade que se revela o verdadeiro 

ímpeto e espírito de perseverança que defi-

nem a nossa alma lusitana que tão indubita-

velmente marcam a nossa milenar resiliência. 

E é na sequência disto que devemos admirar 

os esforços de colegas que, ao longo deste 

período, procuraram oportunidades fora de 

portas, procuraram fortalecer e diferenciar  o 

seu conhecimento, uniram esforços, muitas 

vezes remando contra a maré, para criar as 

suas próprias clínicas ou mesmo os seus pró-

prios centros de formação, ou simplesmente 

os que se recusaram a render-se a uma cul-

tura de facilitismo, de atalhos e de compac-

tuar com a violação dos pilares mais sagrados 

da profissão, como o da contribuição efetiva 

para a melhoria saúde e a qualidade de vida 

da população e o de ajudar e cuidar dos nos-

sos semelhantes, que são, em suma, o pro-

pósito e definem a vocação de ser médico 

dentista! 

É também de louvar o esforço hercúleo, tam-

bém ele tão frequentemente contra a maré, 

face às contrariedades decorrentes de orça-

mentos feridos pela austeridade, de um am-

biente de descrença e de críticas infundadas, 

que a nossa OMD junto com o Ministério da 

Saúde tiveram para, depois de décadas de 

persistência, penetrar na esfera deste pilar da 

sociedade portuguesa que é o Serviço Nacio-

nal de Saúde (SNS). O cheque-dentista, com 

todas as limitações que lhe são reconhecidas, 

teve o condão de acender este rastilho que se 

foi propagando à medida que a abrangência 

do programa foi aumentando, foi fortaleci-

do pela inclusão dos médicos dentistas nos 

centros de saúde, e inevitavelmente se diri-

ge para o tão esperado e merecido objetivo 

da oficialização de uma carreira dos médicos 

dentistas no SNS.

ROMD - Regressar a Portugal faz parte 
dos planos?
LFA - Regressar a casa, enriquecido pela ex-

periência obtida após anos de contacto com 

uma realidade distinta, com o desejo de po-

der contribuir para a medicina dentária por-

tuguesa e para a saúde oral dos portugueses, 

é seguramente uma esperança que acalen-

to e que não tem esmorecido ao sabor dos 

anos que têm passado. No entanto, as variá-

veis profissionais, financeiras e a ambição de 

evoluir, enquanto pessoa e médico dentista, 

parecem-me, por ora, mais sustentadas e se-

guras por aqui. Mantenho contudo os hori-

zontes em aberto, na certeza de que se surgir 

um projeto sério, ambicioso e que constitua 

um desafio aliciante ao qual eu possa contri-

buir com as minhas valências, quem sabe! 

O cheque-dentista, com 
todas as limitações 

que lhe são reconheci-
das, teve o condão de 
acender este rastilho 

que se foi propagando à 
medida que a abran-

gência do programa foi 
aumentando
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Conselho Nacional de Saúde 

Panorama da saúde oral em 
destaque no 1º Fórum   
No 1º Fórum do Conselho Nacional de Saú-

de (CNS) foram apresentadas as conclusões 

de dois estudos, que resultam do primeiro 

ano de atividade deste órgão independen-

te e de consulta do Governo e da Assem-

bleia da República. 

Intitulados “Saúde em Portugal: o que 

se sabe em 2017” e “Fluxos Financeiros 

no SNS”, os documentos concluem que o 

acesso aos cuidados de saúde oral “sofreu 

alguns constrangimentos, desde a criação 

do SNS”. O estudo “Fluxos Financeiros no 

SNS” acrescenta o seguinte: “como respos-

ta, foi criado o Programa Nacional de Pro-

moção da Saúde Oral (PNPSO), que foi sen-

do alargado ao longo dos anos a grupos 

mais vulneráveis. No presente, o programa 

oferece cuidados de saúde oral, através de 

cheques-dentista, a crianças, grávidas, be-

neficiários do complemento solidário para 

idosos, doentes com VIH/SIDA e ainda no 

âmbito da intervenção precoce do cancro 

oral. Desde a sua introdução, o programa 

teve um grande crescimento, em termos 

de despesa e de número de cheques emi-

tidos, mas com um decréscimo de 2012 a 

2014. O valor da despesa com os prestado-

res situou-se nos 14,5 milhões de euros em 

2015”. O mesmo indica “que os gastos em 

cuidados preventivos representam pouco 

mais de 1% da despesa corrente do SNS 

(105,5 milhões de euros em 2015)”.

Na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lis-

boa, local escolhido para o primeiro fórum 

do organismo, Orlando Monteiro da Sil-

va, bastonário da OMD, realçou que face 

aos resultados apresentados “é necessário 

maior investimento público na saúde oral 

como uma vez mais comprovado”.

O evento decorreu a 8 de novembro de 

2017 e na sessão de boas-vindas partici-

param o ministro da Saúde, Adalberto 

Campos Fernandes, o presidente do CNS, 

Jorge Simões e a presidente da Fundação 

Calouste Gulbenkian, Isabel Mota. À Agên-

cia Lusa, o presidente do CNS afirmou que 

“é necessário tomar em consideração o 

investimento em cuidados preventivos. O 

gasto do Estado em matérias de promoção 

da saúde e prevenção da doença é insigni-

ficante. Gastamos dinheiro, e é necessário 

em cuidados hospitalares e primários, e 

muito pouco dinheiro em prevenção e pro-

moção da saúde”.

No encerramento do 1º Fórum do CNS, o 

presidente da Assembleia da República, 

Eduardo Ferro Rodrigues, mencionou a im-

portância da saúde oral e alertou para as 

consequências dos fortes constrangimen-

tos orçamentais do PNPSO. “Permitam-

-me ainda que identifique aqui um défice 

persistente, que nos coloca muito aquém 

de outros sistemas de referência, que diz 

respeito à saúde oral. O relatório sobre os 

fluxos financeiros põe o dedo na ferida. O 

programa nacional de promoção da saúde 

oral é uma boa iniciativa mas tem cons-

trangimentos conhecidos, particularmente 
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Estudos apresentados na segunda reunião 
do CNS
Os projetos “Saúde em Portugal: o que se sabe em 2017” e “Fluxos Financeiros no SNS” foram dados a conhecer na última reu-

nião do Conselho Nacional de Saúde, a 25 de outubro de 2017. No encontro, que decorreu no Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge, os presentes tiveram acesso aos estudos que foram apresentados no 1º Fórum do CNS.

Nesta segunda reunião foi igualmente aprovado o Regulamento Interno do CNS. A ordem de trabalhos contemplou ainda a 

discussão do plano de atividades para 2018. 

evidenciados durante o período em que 

estivemos sujeitos ao chamado programa 

de ajustamento económico e financeiro”, 

afirmou. Na sua intervenção lembrou ain-

da que “no essencial, o Serviço Nacional 

de Saúde, com todos os problemas que 

tem, continua a ser uma instituição que 

os portugueses defendem e na qual con-

fiam”, pelo que o “desafio estrutural” 

por “compatibilizar um acesso universal a 

um Serviço Nacional de qualidade com as 

tendências demográficas e tecnológicas e 

os constrangimentos económicos e finan-

ceiros”. “O caráter misto e integrado do 

nosso sistema de saúde tem de manter o 

seu equilíbrio”, frisou. 

O CNS é um órgão independente, de con-

sulta do Governo, criado em 2016 para ga-

rantir a participação dos cidadãos na de-

finição das políticas de saúde. É composto 

por cerca de 30 representantes oriundos 

de vários setores, incluindo as Ordens da 

Saúde.
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Conselho Nacional das Ordens Profissionais

Assembleia da República recebe o 
CNOP  

O organismo que representa mais de 300 mil 

profissionais regulados reuniu com a vice-pre-

sidente da Assembleia da República, Teresa 

Caeiro, em representação de Ferro Rodrigues, 

onde expôs os motivos que levaram o CNOP 

a pedir a suspensão da discussão dos Projetos 

de Lei que visavam criar a Ordem dos Fisiote-

rapeutas e a Ordem dos Técnicos de Saúde. 

No encontro, que decorreu no início de no-

vembro do ano passado, participaram Orlan-

do Monteiro da Silva, presidente do CNOP e 

bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, 

Filipa Carvalho Marques, presidente da Co-

missão Executiva do CNOP, Miguel Guima-

rães, bastonário da Ordem dos Médicos, José 

Matos, bastonário da Ordem dos Biólogos, e 

Ricardo Santos, secretário-geral adjunto da 

Ordem dos Farmacêuticos.

Em causa esteve a apreciação parlamentar 

da PPL n.º 635/XIII/3.ª (PS), que visava criar 

a Ordem dos Fisioterapeutas, e da PPL n.º 

636/XIII/3.ª (PS), que visava criar a Ordem dos 

mesmos”. O documento acrescentava ain-

da “que, os presentes moldes apresentados 

de acumulação de âmbitos funcionais num 

só articulado legal aos quais não subjaz 

qualquer conexão funcional, não apresenta 

viabilidade legal, social ou de benefício evi-

dente para a proteção do interesse dos ci-

dadãos”. A posição das ordens profissionais 

pode ser consultada na íntegra, em https://

www.cnop.pt/2017/10/projetos-lei-ordens. 

Para o presidente do CNOP e bastonário da 

OMD, Orlando Monteiro da Silva, “foi um 

processo iniciado de repente, sem cumprir 

requisitos fundamentais. Apareceu de re-

pente e de uma forma opaca, sem um estu-

do que justifique a criação destas ordens”.

A 20 de outubro de 2017, a Assembleia da 

República aprovou na generalidade os pro-

jetos do PS e do CDS-PP para a criação da 

Ordem dos Fisioterapeutas e reprovou um 

diploma dos socialistas para criar a Ordem 

dos Técnicos de Saúde.

Da esquerda para a direita, Ricardo Santos, secretário-geral adjunto da Ordem dos Farmacêuticos, José Matos, bastonário da Ordem dos 
Biólogos, Orlando Monteiro da Silva, presidente do CNOP e bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Teresa Caeiro, vice-presidente 
da Assembleia da República, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos e Filipa Carvalho Marques, presidente da Comissão 
Executiva do CNOP

Técnicos de Saúde e aprovar o seu Estatuto. 

Em comunicado, as ordens profissionais já 

tinham solicitado a suspensão deste debate 

e uma audição ao presidente da Assembleia 

da República e dos grupos parlamentares.

 

A audiência foi concedida e o Conselho Na-

cional das Ordens Profissionais teve a opor-

tunidade de salientar a questão de princípio 

quanto à excecionalidade, à luz da lei, da 

criação de Associações Públicas Profissionais 

(APP), no caso em concreto no âmbito da 

saúde, mas em torno do qual se agregam 

todas as ordens profissionais que integram 

o CNOP. 

Em comunicado divulgado a 19 de outu-

bro de 2017, o organismo explicava que “a 

criação de uma ordem profissional tem de 

obedecer a necessidades específicas que não 

se dão por provadas, quer nos respetivos 

preâmbulos de cada um dos projetos de lei 

sob análise, quer na ausência de nota justi-

ficativa autónoma que desacompanha os 
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Médicos dentistas nos cuidados de 
saúde primários

Nos últimos meses de 2017, as consultas 

de saúde oral nas unidades de saúde fami-

liar chegaram a Castelo de Paiva e Arou-

ca. Até ao final do ano passado, de acordo 

com o Ministério da Saúde, entraram em 

funcionamento perto de 60 consultórios 

de medicina dentária em vários centros 

de saúde do SNS, distribuídos por todo o 

país. 

O secretário de Estado Adjunto e da Saú-

de, Fernando Araújo, presidiu a cerimónia 

de assinatura do protocolo entre a Câma-

ra Municipal de Castelo de Paiva e a Ad-

ministração Regional de Saúde (ARS) do 

Norte, que, em novembro, oficializaram 

a disponibilização de cuidados de saúde 

oral aos mais de 12.000 utentes inscritos 

na Unidade de Saúde de Castelo de Paiva 

(USF Paiva Douro). 

No âmbito da expansão do projeto-piloto 

de inserção de médicos dentistas no Servi-

ço Nacional de Saúde (SNS), a ARS Norte 

tem contactado com as autarquias, para 

estabelecer parcerias que permitam ex-

pandir esta rede a toda a região.  

Com esta medida, a ARS Norte sublinhou 

que a população de Castelo de Paiva passa 

a aceder a consultas de medicina dentária 

“junto da sua equipa de saúde familiar 

e próximo do seu domicílio, evitando-se 

assim deslocações desnecessárias, dispen-

diosas e até penosas, em especial para as 

pessoas de idade mais avançada ou por-

tadoras de deficiência mais acentuada”. 

Também Fernando Araújo destacou o pa-

pel das autarquias, assim como os resulta-

dos deste projeto que evidencia a aposta 

do Governo em dar respostas de proximi-

dade aos utentes, recorrendo para isso à 

disponibilização desta valência nos cen-

tros de saúde. O presidente da Câmara de 

Castelo de Paiva, Gonçalo Rocha, realçou 

que, “com a implementação deste serviço 

médico, ganham os paivenses que, por via 

das limitações financeiras, não têm acesso 

a esse tipo de cuidados, que tão impor-

tantes são para o bem-estar das pessoas”.    

Em outubro, tinha sido a vez da Câmara Mu-

nicipal de Arouca e da ARS Norte firmarem 

um protocolo que permitiu o alargamento 

dos cuidados de saúde oral ao concelho. A 

OMD esteve presente neste evento, repre-

sentada pelo vice-presidente do Conselho 

Diretivo. Na ocasião, Pedro Pires realçou 

o facto de a ausência de consultas de saú-

de oral no SNS ser uma “enorme injustiça 

para com a população portuguesa”, no-

meadamente quem “não tem possibilidade 

de aceder a cuidados de saúde privados”, 

e considerou que a nova estratégia políti-

ca vem dar resposta a este problema e re-

cuperar o atraso de Portugal em relação a 

outras nações europeias. Também Fernando 

Araújo voltou a frisar que “queremos repor 

a saúde oral no centro do sistema, como 

uma das prioridades do SNS, e ela veio para 

ficar”. 

No 26º Congresso da OMD, o responsável, 

revelou que “em 2017, ao abrigo do alarga-

mento nacional da integração de médicos 

dentistas nos Cuidados de Saúde Primários, 

foram já realizadas mais de 65.000 consultas 

de medicina dentária num regime de pro-

ximidade, de integração nas equipas de fa-

mília e com enorme qualidade”. De acordo 

com o responsável, no ano passado foi ga-

rantida “a renovação do vínculo dos médicos 

dentistas que haviam participado no proje-

to-piloto” e procedeu-se “à contratação de 

13 novos médicos dentistas com o objetivo 

de dar resposta às áreas mais carenciadas do 

país e articulamos com os autarcas a priori-

dade no investimento e a aposta local nesta 

vertente de saúde pública”.

No encontro anual de medicina dentária, 

o secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

anunciou que à data existiam “perto de 60 

consultórios de medicina dentária a funcio-

nar em centros de saúde do SNS”, de Norte 

ao Sul, “em locais desde Mogadouro e Vi-

nhais, passando por Arouca e Castelo da Pai-

va, até Portel, Montemor-o-Novo e Tavira”.

Para 2018 e 2019, é meta do Governo conso-

lidar o projeto-piloto, através da colocação 

de “pelo menos um médico dentista” em 

todos os ACES. 

Protocolo entre a Câmara Municipal de Castelo de Paiva e a 
ARS Norte
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Hospitais e centros de saúde têm seis meses para implementar 
medida 

Bares das unidades de saúde públicas 
proibidas de vender doces e salgados 

O Governo vai proibir a venda de salga-

dos, bolos, produtos de charcutaria, refri-

gerantes, snacks, entre outros, nos bares, 

cafetarias e bufetes das instituições do 

Serviço Nacional de Saúde, de acordo com 

um despacho publicado em Diário da Re-

pública. 

Segundo o despacho, assinado pelo se-

cretário de Estado Adjunto e da Saúde, 

Fernando Araújo, esta medida visa a im-

plementação de um conjunto de iniciati-

vas para a promoção da saúde em geral 

e, em particular, para a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis.

Por outro lado, os contratos a celebrar 

para a concessão dos referidos espaços 

também não podem contemplar a pu-

blicidade ou venda de refrigerantes ou 

refeições rápidas, designadamente ham-

búrgueres, cachorros quentes, pizas ou 

lasanhas.

É igualmente definida uma lista de ali-

mentos a disponibilizar preferencialmen-

te nos bares, cafetarias e bufetes dos 

hospitais e outras unidades do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), entre eles lei-

te simples meio-gordo/magro, iogurtes 

meio-gordo/magro, queijos curados ou 

frescos e requeijão, sumos de fruta e/ou 

vegetais naturais, bebidas que contenham 

pelo menos 50% de fruta e/ou hortícolas 

e monodoses de fruta.

A Ordem dos Médicos Dentistas apoia a 

medida anunciada para os hospitais e cen-

tros de saúde, embora reforce que igual 

medida deveria ser aplicada também nas 

escolas. Para Pedro Pires, vice-presidente 

do Conselho Diretivo da OMD “a aposta 

deve centrar-se na prevenção e na promo-

ção da saúde, como há muito defende a 

OMD. Estas medidas têm esse mesmo ob-

jetivo”. 

Ainda recentemente, a OMD, numa reu-

nião que decorreu com Direção-Geral da 

Saúde, insistiu nestas medidas: na impor-

tância que uma alimentação saudável tem 

na saúde dos dentes e das gengivas. “É 

muito importante passar esta mensagem 

aos mais novos. É incompreensível que 

queiramos promover uma boa saúde oral, 

desde o pré-escolar e o ensino básico, e 

tenhamos, nessas mesmas escolas, vendas 

de alimentos desaconselháveis”, alertou 

Pedro Pires.

As medidas constantes no despacho de-

verão ser acompanhadas por programas 

com o objetivo de informar e capacitar 

para escolhas alimentares mais saudáveis, 

promovendo-se o aumento da literacia 

alimentar e nutricional da população que 

frequenta os espaços de oferta alimentar 

do SNS, quer dos profissionais de saúde, 

quer dos utentes e dos seus acompanhan-

tes.

Alimentos proibidos: 

•  Salgados: rissóis, croquetes, empadas, 

chamuças, pastéis de massa tenra, frigi-

deiras, pastéis de bacalhau, folhados sal-

gados e produtos afins;

•  Pastelaria: bolos ou pastéis com massa 

folhada e/ou com creme e/ou cobertura, 

como palmiers, jesuítas, mil-folhas, bola 

de Berlim, donuts, folhados doces, crois-

sants ou bolos tipo queque;

•  Pão com recheio doce: pão-de-leite com 

recheio doce ou croissant com recheio 

doce;

•  Charcutaria: sanduíches ou outros pro-

dutos que contenham chouriço, salsicha, 

chourição, mortadela, presunto ou bacon;

•  Sandes ou outros produtos que conte-

nham ketchup, maionese ou mostarda;

•  Bolachas e biscoitos: bolachas tipo belgas, 

biscoitos de manteiga, bolachas com pepi-

tas de chocolate, bolachas de chocolate, 

bolachas recheadas com creme, bolachas 

com cobertura;

•  Refrigerantes: bebidas com cola, com ex-

trato de chá, refrigerantes de fruta sem 

gás, refrigerantes de fruta com gás, águas 

aromatizadas, preparados de refrigeran-

tes, refrescos em pó ou bebidas energé-

ticas;

•  Guloseimas: rebuçados, caramelos, pasti-

lhas elásticas com açúcar, chupas ou go-

mas;

•  Snacks doces ou salgados: tiras de milho, 

batatas fritas, aperitivos e pipocas doces 

ou salgadas;

•  Sobremesas doces: mousse de chocolate, 

leite-creme ou arroz doce;

•  Barritas de cereais e monodoses de cereais 

de pequeno-almoço;

•  Refeições rápidas: hambúrgueres, cachor-

ros quentes, pizas ou lasanhas;

•  Chocolates em embalagens superiores a 

50 g e chocolates com recheio;

•  Bebidas com álcool;

•  Molhos: ketchup, maionese ou mostarda.
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Outras medidas do Governo
Disponibilização obrigatória:

 

•  Água potável gratuita 

•  Garrafas de água (mineral natural e de 

nascente) 

Alimentos recomendados:

•  Leite: simples meio-gordo/magro.

•  Iogurtes: meio-gordo/magro, prefe-

rencialmente sem adição de açúcar. 

•  Queijos: curados ou frescos e requei-

jão. 

•  Sumos de fruta e/ou vegetais naturais: 

bebidas que contenham pelo menos 

50% de fruta (nem todos os néctares 

estão incluídos) e/ou hortícolas e mo-

nodoses de fruta. 

•  Pão: preferencialmente de mistura 

com farinha integral e com menos de 

1 g de sal por 100 g de pão. Devem 

ser privilegiados os seguintes recheios: 

queijo meio-gordo/magro, fiambre 

com baixo teor de gordura e sal e de 

preferência de aves, carnes brancas co-

zidas, assadas ou grelhadas, atum (de 

preferência conservado em água) ou 

outros peixes de conserva com baixo 

teor de sal, ovo cozido; o pão deve ser 

preferencialmente acompanhado com 

produtos hortícolas, como por exemplo 

alface, tomate, cenoura ralada.

•  Fruta fresca: preferencialmente da épo-

ca, podendo ser apresentadas como sa-

lada de fruta fresca sem adição de açú-

car. 

•  Saladas

•  Sopa de hortícolas e leguminosas.

•  Frutos oleaginosos ao natural sem adi-

ção de sal ou açúcar. 

•  Tisanas e infusões de ervas sem adição 

de açúcar.

Políticas saudáveis 
O Plano Nacional de Saúde 2020 define como um dos seus quatros eixos estra-
tégicos as «Politicas Saudáveis».

Máquinas de venda automática
O Despacho 7516-A de 6 de junho de 2016 proibiu a venda de uma série de ali-
mentos prejudiciais à saúde nas máquinas de venda automática disponíveis nas 
instituições do SNS e determinou uma gama de produtos mais saudáveis para 
estarem disponíveis nas mesmas.

Menos açúcar
O Governo aprova a tributação das bebidas adicionadas de açú-
car, de forma a contribuir para a redução substancial do seu 
consumo, especialmente nos jovens e adolescentes. Segundo o 
Ministério da Saúde, o imposto sobre as bebidas com açúcar, que 
entrou em vigor em dezembro de 2017, terá feito com que os 
portugueses consumissem menos 4225 toneladas de açúcar.

Taxa do sal não foi aprovada
O imposto especial sobre os produtos com elevado 

teor de sal, previsto na proposta de Orçamento do 

Estado para 2018, foi chumbado na Assembleia da 

República.
De referir que a Ordem dos Médicos Dentistas, a Or-
dem dos Enfermeiros, a Ordem dos Farmacêuticos, 
a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Nutricionistas, 
deram parecer favorável à implementação do im-
posto especial sobre o consumo de alimentos com 
excesso de sal, como bolachas e biscoitos pré-emba-
lados, flocos de cereais e cereais prensados e bata-
tas fritas ou desidratadas. Esta medida tinha como 
principais objetivos a promoção de hábitos alimen-
tares e estilos de vida saudáveis, e a prevenção das 
doenças crónicas não transmissíveis.

Pacotes de açúcar mais 
leves 
Desde o início do ano que os 
pacotes de açúcar nos cafés 
e restaurantes têm menor 
quantidade, resultado de um 
acordo entre o Ministério da 
Saúde e a indústria. Esta me-
dida permitiu a redução para 
cinco a seis gramas de açúcar 
por pacote, em vez dos sete a 
oito gramas que antes eram 
disponibilizados.
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Universidade de Évora

Estudo avalia competências 
profissionais na prevenção e 
tratamento do tabagismo 

Os resultados de um projeto de investiga-

ção, realizado pela Universidade de Évora, 

para avaliar as competências profissionais 

no âmbito da prevenção e do tratamento 

do tabagismo no final da formação pré-

-graduada dos profissionais de saúde, fo-

ram apresentados em novembro passado. 

Num encontro que decorreu na própria 

universidade, esteve presente a médica 

dentista Marta Resende, representante da 

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) no 

Grupo Técnico-Consultivo do Tabaco da 

Direção-Geral da Saúde.

O projeto de investigação contou com a 

colaboração da Direção-Geral da Saúde, 

bem como de diversas instituições portu-

guesas de ensino superior, designadamen-

te, dos cursos de ciências farmacêuticas, 

enfermagem, medicina e medicina dentá-

ria, que se fizeram representar no evento 

através das respetivas associações nacio-

nais de estudantes.

O relatório faz referência à necessida-

de dos profissionais de saúde, nos quais 

se incluem os médicos dentistas, serem 

“modelos” e atores no âmbito destas 

políticas, realçando o seu exemplo de 

abstinência tabágica, a participação nas 

estratégias adotadas na educação da po-

pulação sobre os riscos do consumo e da 

exposição FAT, e os benefícios da cessa-

ção tabágica. Os fumadores devem ser 

identificados na prática clínica, aconse-

lhados a parar de fumar e, sempre que 

a sua ação não seja eficaz, orientandos 

para especialistas e programas de cessa-

ção tabágica. É importante realçar, ain-

da, a necessidade de participarem ativa-

mente na implementação das políticas de 

prevenção do tabagismo.

O consumo de tabaco representa um ris-

co sério de desenvolvimento de doença 

periodontal e de cancro oral, existindo 

alguns estudos que atribuem ao tabaco 

80% dos cancros orais. Médicos e médicos 

dentistas serão testemunhas, no futuro, 

da relação entre o tabaco e o aparecimen-

to de doenças nos seus pacientes, razão 

pela qual deverão ter como objetivo pri-

mordial realizar e intervir em programas 

de prevenção do tabagismo, ações que 

devem ser introduzidas no seio das respe-

tivas formações pré e pós-graduada. Uma 

das estratégias para reduzir o número de 

óbitos relacionados com o tabagismo de-

verá passar por incentivar o envolvimento 
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destes profissionais de saúde na preven-

ção do consumo de tabaco e no aconse-

lhamento para a cessação.

Relativamente à metodologia utilizada 

nesta investigação, importa referir que 

foi aplicado um questionário com 104 

perguntas agrupadas em oito dimensões: 

I – Informação sociodemográfica; II – Pre-

valência do consumo de produtos do ta-

baco; III – Exposição ao fumo ambiental 

do tabaco; IV – Atitudes e conhecimentos; 

V – Perceções sobre a formação teórica 

recebida; VI- Perceções sobre a formação 

prática recebida; VII – Perceções sobre a 

aquisição de competências; VIII – Perce-

ções sobre os métodos pedagógicos, su-

gestões e comentários. O questionário 

final foi aplicado em suporte de papel 

(53%) e em suporte informático (47%) en-

tre abril e outubro de 2016.

Participaram nesta investigação sete es-

tabelecimentos de ensino de medicina 

dentária e, do total de 616 estudantes no 

ano letivo de 2015-2016, participaram 241 

alunos, 73% do sexo feminino, com uma 

média de idade de 23,6 anos. Destes, cerca 

de 57% já fumaram e 20% continuam a 

fumar, sendo a prevalência maior no sexo 

masculino (15,8% fumam diariamente e 

66,7% apenas ocasionalmente). Desta-

cam-se como motivo de consumo a con-

vivência com colegas e amigos e o gosto 

do cheiro. Aproximadamente 40% não 

pensa em deixar de fumar. Cerca de 23% 

destes estudantes assumem que não têm 

formação, mais de 35% não se sentem 

preparados para efetuarem prevenção e 

tratamento do tabagismo, 94% não parti-

ciparam em projetos neste domínio e qua-

se 90% consideram que devem ser intro-

duzidas alterações ao nível da formação.

Na conclusão deste estudo são destaca-

dos vários resultados importantes, que 

incluem: a) elevadas prevalências de taba-

gismo; b) atitudes positivas relativamente 

ao controlo do tabaco; c) um nível razoá-

vel de conscientização sobre as políticas 

de não fumador nos espaços das práticas 

letivas e clínicas. Para além destes, os re-

sultados encontrados neste estudo permi-

tem evidenciar que, apesar de existir um 

alinhamento com o quadro teórico e con-

cetual sobre as temáticas da prevenção e 

do tratamento do tabagismo, assim como 

o papel dos profissionais de saúde neste 

domínio, um grupo expressivo de alunos/

as considera não estar preparado nas com-

ponentes teórica e prática do tema, com 

limitadas competências de intervenção, 

posicionando-se, no global dos quatro 

cursos, 0,15 pontos abaixo do valor da me-

diana numa escala de 10 pontos. Tal facto 

está associado a um conjunto de fatores, 

diretamente relacionados com a formação 

teórica e prática recebidas, o número de 

horas de formação dedicado ao assunto 

e a outros fatores que influenciam as ati-

tudes e perceções sobre o fenómeno do 

tabagismo.

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES DO 
ESTUDO

A evidência dos resultados permite elabo-

rar, por isso, um conjunto de recomenda-

ções:

1.  A necessidade da existência de uma 

estratégia articulada, no interior das 

instituições de ensino superior, que 

seja promotora da saúde e da cessação 

tabágica, entre todos os alunos e, em 

particular, dos cursos em apreciação.

2.  Cumprir e fazer cumprir, rigorosa-

mente, a norma legal que estabelece 

a proibição de fumar no interior dos 

edifícios escolares e nos locais das prá-

ticas clínicas.

3.  Introduzir um conjunto de temas teóri-

cos e práticos na formação académica, 

que são percecionados pelos/as alu-

nos/as como omissos da sua formação 

académica superior, garantindo, deste 

modo, que venham a apresentar os 

conhecimentos necessários, baseados 

em evidência científica, para suportar 

o seu pensamento e as suas decisões na 

atuação profissional futura.

4.  Definir um conjunto de competências 

básicas e práticas, a desenvolver nos/

as alunos/as destes quatro cursos, re-

lacionadas com a prevenção e o tra-

tamento do tabagismo durante a sua 

formação académica, e integrá-las de 

modo sistemático nos curricula em 

tabagismo das instituições de forma-

ção.

5.  Incrementar, de modo significativo, o 

número de horas destinadas à temáti-

ca da prevenção e do tratamento do 

tabagismo na formação académica.

6.  Avaliar sistematicamente os conteú-

dos dos curricula de tabagismo nos 

cursos de formação pré e pós-gra-

duada dos profissionais de saúde. A 

educação formal é uma estratégia 

importante na promoção da cessação 

tabágica, pelo que será conveniente 

que as matrizes curriculares e a prá-

tica docente dediquem maior ênfase 

à aquisição de conhecimentos e habi-

lidades de aconselhamento a todos os 

alunos. Tal estratégia deveria incluir 

treino em programas de advocacy 

para o controlo do tabagismo e de 

skills para cessação do tabagismo.
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As participações recebidas no CDD 
no ano de 2017

Considero importante, neste artigo de início 

do ano de 2018, dar conhecimento aos cole-

gas dos vários tipos de situações que foram 

reportadas em 2017 ao Conselho Deonto-

lógico e de Disciplina (CDD) da Ordem dos 

Médicos Dentistas (OMD). 

Esta informação, do meu ponto de vista, 

revela-se importante porque dá conta não 

só do total de participações disciplinares re-

cebidas, mas também, das principais áreas/

temas abrangidos. 

Recorde-se que, nos termos do Estatuto da 

OMD, todos os membros da OMD estão su-

jeitos ao poder disciplinar do CDD (v. artigo 

72º, nº1 do Estatuto). 

No mesmo sentido, o artigo 5º do Código 

Deontológico da OMD estabelece que é da 

exclusiva competência do CDD, o reconhe-

cimento da responsabilidade disciplinar dos 

médicos dentistas por violação das regras 

deontológicas. 

Assim, no ano de 2017 e no exercício das 

suas atribuições estatutárias, o CDD conta-

bilizou e analisou um total de 232 partici-

pações, na sua maioria remetidas quer por 

doentes diretamente para o CDD, ou via En-

tidade Reguladora da Saúde. 

No caso dos doentes, constata-se que gran-

de parte das participações disciplinares 

foram apresentadas com recurso ao preen-

chimento do formulário de reclamação do 

doente disponibilizado pela OMD. 

Registou-se ainda diverso expediente de 

natureza disciplinar remetido por outras 

entidades, tais como tribunais, serviços do 

Ministério Público, inspecções gerais, autar-

quias, ou mesmo, associações de consumido-

res como a DECO. 

 

Para uma melhor análise dos dados recolhi-

dos ao longo de 2017, dividi a análise destas 

participações em duas tabelas: a Tabela 1, 

relativa aos assuntos principais que consti-

tuem o objecto principal das participações 

e a Tabela 2, relativas a assuntos laterais/

secundários constantes dessas mesmas par-

ticipações. 

Assim, começando pela Tabela 1, destacaria 

como assuntos mais visados nas participa-

ções os seguintes: 

• Motivos clínicos;

• Publicidade em saúde;

•  Incumprimento de Deliberações do 

CDD (nomeadamente o “incumprimen-

to da deliberação do termo de presta-

ção de serviços entre médicos dentistas 

e clínicas” e o da “recusa da entrega 

dos meios auxiliares de diagnóstico ao 

doente”)

•  Questões contratuais e/ou financeiras.

Concretamente, no que diz respeito aos mo-

tivos clínicos, foram recepcionadas 116 par-

ticipações de doentes relacionadas com a in-

satisfação pelos tratamentos prestados por 

médicos dentistas. Neste conjunto de par-

ticipações, os doentes manifestaram o seu 

desagrado pela prestação de tratamentos 

dentários desadequados, com o objectivo 

de responsabilizar o profissional pelos actos 

praticados, dos quais, em muitas situações, 

resultaram danos corporais permanentes.

Um outro conjunto alargado de participações 

relaciona-se com a violação das normas que 

regem a publicidade em saúde. Recebemos, 

e naturalmente provenientes na sua maior 

parte de médicos dentistas, 51 participações. 

O terceiro assunto identificada relaciona-se 

com o incumprimento de deliberações do 

CDD relacionadas com o termo de prestação 

de serviços entre médicos dentistas e clinicas 

(12) e com a recusa na entrega dos meios au-

xiliares de diagnóstico (MAD) ao doente (10).

Por fim, o último tema destacado está dire-

tamente relacionado com questões contra-

tuais e/ou financeiras no âmbito da presta-

ção de serviços de medicina dentária.  

Na tabela que apresento abaixo (Tabela 1), 

as quatro áreas acima indicadas encontram-

-se destacadas a vermelho.

Tabela 1

Artigo de opinião
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Nota-se também a existência de participa-

ções relacionadas com a falta de pontuali-

dade dos horários das consultas e conflitos 

de posições e agressões físicas e/ou verbais 

entre doentes e médicos dentistas.

No que diz respeito às questões contra-

tuais/financeiras, nomeadamente no que 

diz respeito a incumprimentos, compensa-

ções, indemnizações ou devolução de pa-

gamentos, as mesmas não se enquadram 

diretamente no foro disciplinar do CDD, as 

quais terão necessariamente que ser diri-

midas nos meios judiciais e extrajudiciais 

competentes. 

De destacar a existência de um número 

considerável de participações relacionadas 

com a falta de solidariedade profissional 

entre médicos dentistas (11), na vertente 

do incumprimento dos deveres de urba-

nidade, confiança, cooperação e de pro-

núncia sobre tratamentos realizados por 

colegas. 

Conforme referido, a Tabela 2 é relativa a 

um conjunto de assuntos que sem consti-

tuírem o objecto principal das participa-

ções, resultam da sua análise em 2017, tais 

como: incompatibilidade do doente com 

os funcionários / médicos dentistas; violên-

cia verbal ou física; incentivo ao exercício 

ilegal da medicina dentária; criação de 

falsas expectativas ou garantias de trata-

mentos.

Ainda quanto à Tabela 2, verificou-se a 

existência de participações onde há men-

ção, por parte do doente, que existiu o 

abandono de doentes (25), resultante de 

situações de falta injustificada por parte 

do profissional em garantir a continuidade 

da assistência clínica ao doente, ou então 

mudança ou encerramento de clínica.

Agora, analisando somente as participa-

ções efetuadas em que são os motivos clí-

nicos a razão que move os doentes à parti-

cipação, dividimos pelas áreas da medicina 

dentária e refletimos esses números para 

uma Tabela 3, permitindo constatar quais 

as áreas mais visadas nas participações. 

Assim, é de destacar a área da cirurgia oral 

em que contabilizamos 48 participações en-

tre as 116, e das quais 34 estão relacionadas 

com implantes, o que representa 29,31% do 

total das participações, seguido da prosto-

dontia com 28 casos, 24,13%, e da ortodon-

tia com 17 casos, 14,65%. Diria que são estas 

as áreas que envolvem despesas económicas 

mais avultadas por parte dos doentes.

Não tenhamos dúvidas que a competência 

profissional é muito importante para evi-

tar situações deste género. 

Daí ser interessante ter o conhecimento 

que do total das 116 participações por 

motivos clínicos, 13 participações concen-

traram-se em 3 médicos dentistas e destas 

13, 6 tiveram como alvo um só médico 

dentista.

Tabela 3

No que toca às participações recebidas 

respeitantes à violação das normas que 

regem a publicidade em saúde (v. Tabelas 

1 e 4), foram recepcionadas 51, todas elas 

apresentadas por médicos dentistas

Nesta matéria de publicidade, cumpre 

recordar também, as atribuições da ERS 

consagradas no regime jurídico das práti-

cas de publicidade em saúde (Decreto-Lei 

nº238/2015, de 14.10) ao abrigo do qual, 

aliás, a OMD tem denunciado publicamen-

te, vários tipos de publicidade em saúde. 

Como a Tabela 4 demonstra, o maior nú-

mero de participações sobre publicidade 

dizem respeito à divulgação de tratamen-

tos gratuitos. Recorde-se que este tipo de 

publicidade coloca em causa o disposto no 

artigo 104º, nº 10 do Estatuto da OMD, o 

qual estabelece expressamente que à rea-

lização de um ato médico dentário corres-

ponde uma contraprestação pecuniária, 

bem como o artigo 22º nº1 do Código 

Deontológico onde se lê que a medicina 

dentária é por natureza uma atividade 

onerosa. 

Porém, é preciso reforçar aos colegas que 

a fixação e divulgação de preços de um ato 

médico dentário, terá que ter em conta a 

importância, complexidade e dificuldade 

dos cuidados prestados, o tempo gasto e 

os custos inerentes (Artigo 22ª do Código) 

sendo uma decisão que cada médico den-

tista terá que tomar perante cada trata-

mento em concreto

Ainda de acordo com a Tabela 4, verifica-se 

que na divulgação da atividade profissio-

nal, uma das ocorrências mais comuns rela-

ciona-se com a utilização indevida de títu-

Tabela 2
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los de especialidade por parte de médicos 

dentistas ou divulgação de especialidades 

inexistentes na medicina dentária por parte 

das clinicas dentárias. 

Como foi dado a conhecer, estes números 

agora disponibilizados refletem os pro-

blemas geradores de conflitos que ocor-

rem na medicina dentária e a importân-

cia do papel que o CDD tem na mediação 

de conflitos, sejam estes entre doentes e 

médicos dentistas, sejam entre médicos 

dentistas.

INFORMAÇÃO

Segredo profissional - Livro de 
Reclamações 

Nos termos do disposto no art. 20º na 

Portaria nº268/2010 de 12.05 (com as 

alterações introduzidas pela Portaria 

nº 167-A/2014, de 21.08) as clínicas e os 

consultórios de medicina dentária estão 

obrigados à existência e disponibilização 

do livro de reclamações.

Sempre que um utente manifeste a in-

tenção de reclamar e solicita, para o 

efeito, o  livro de reclamações, este deve 

ser-lhe facultado.

Nos termos da legislação em vigor com a  

apresentação de uma reclamação, a en-

tidade reclamada remeterá o respetivo 

destacável para a Entidade Reguladora 

da Saúde (ERS) apresentando os esclare-

cimentos acerca da situação reportada. 

Sucede que, o Conselho Deontológico e 

de Disciplina alerta os médicos dentistas 

para a necessidade de observar o regime 

relativo ao sigilo profissional constante 

do artigo 106º do Estatuto da OMD e do  

artigo 21º do Código Deontológico da 

OMD nos esclarecimentos a apresentar à 

ERS, nomeadamente no que diz respeito 

a matéria do foro clínico. 

De sublinhar, ainda, que caso o objeto 

de reclamação constitua também o obje-

to de ação disciplinar desencadeada pelo 

Conselho Deontológico e de Disciplina 

da OMD,  os esclarecimentos que tenham 

sido prestados junto da ERS não preju-

dicam nem afastam a possibilidade de o 

médico dentista visado, querendo, poder 

fornecer esclarecimentos e os meios pro-

va que entender por convenientes, ante 

o CDD.

Tabela 4
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Regulação das normas de segurança

Médicos dentistas mantêm figura de 
fabricantes de dispositivos médicos
A Comissão Europeia vem regular as normas 
de segurança para dispositivos médicos de-
signados “feitos à medida” para um deter-
minado doente, com recurso a tecnologias 
CAD/CAM, tornando-as idênticas para quem 
se assume como “fabricante”. Os dispositivos 
3D vieram possibilitar aos médicos dentistas a 
produção de certas próteses dentárias. 

Com as novas especificações, este tipo de 
produtos passa a respeitar os mesmos regu-
lamentos e especificação que os restantes 
dispositivos, nomeadamente no que toca a 
qualidade e rastreabilidade dos materiais. 

Em abril do ano passado, o Jornal Oficial da 
União Europeia publicou dois regulamentos so-
bre dispositivos médicos: o Regulamento (UE) 
2017/745 do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispo-
sitivos médicos, que altera a Diretiva 2001/83/
CE, o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Re-
gulamento (CE) n.º 1223/2009 e que revoga as 
Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE do Conselho, 
e o Regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, 
relativo aos dispositivos médicos para diagnós-
tico in vitro e que revoga a Diretiva 98/79/CE e 
a Decisão 2010/227/UE da Comissão. 

Para os médicos dentistas é relevante o Regu-
lamento (UE) 2017/745. Do diploma, conjuga-
do com o relatório do grupo de trabalho do 
CED sobre dispositivos médicos, destaca-se o 
seguinte: 

-  Aplicação ou não aos dispositivos feitos por 
medida pelos médicos dentistas, do disposto 
no artigo 27º quanto ao sistema de identifi-
cação única de dispositivos. 

De realçar que o nº 3 do artigo 27º refere que 
“Antes de colocar no mercado um dispositivo, 
exceto se se tratar de um dispositivo feito por 

Qual o impacto do teste de 
proporcionalidade nas profissões de saúde?

A OMD participou no encontro europeu 
“Saúde vs Economia? Teste de proporciona-
lidade para as profissões da saúde”, em que 
se debateu o impacto da proposta de diretiva 
do Parlamento e Conselho Europeu relativa a 
um teste de proporcionalidade a realizar an-
tes da adoção de nova regulamentação das 
profissões, designadamente pelas Autorida-
des Competentes de cada uma (a OMD na 
medicina dentária).  

O evento foi organizado pelo Conselho Eu-
ropeu dos Médicos Dentistas (CED), em par-
ceria com o Comité Permanente de Médicos 
Europeus (CPME) e o Grupo Farmacêutico da 
União Europeia (PGEU), e teve lugar no Par-
lamento Europeu, a 18 de outubro de 2017. 

Promovido pelos deputados europeus Lieve 
Wierinck e Peter Liese, o debate juntou cer-
ca de uma centena de participantes que dis-
cutiram a importância de não ver limitada a 
autonomia das profissões no seu papel regu-
latório, reiterando a necessidade de excluir as 
profissões de saúde da proposta de teste de 
proporcionalidade. Recorde-se que, quando 
a proposta foi divulgada, o CED, o CPME e o 
PGEU pediram a isenção destas profissões do 
âmbito da futura diretiva. Jacques de Haller, 
presidente da CPME, defendeu que “as três 
organizações acreditam que não existem evi-
dências de que a aplicação de um teste vin-

culativo de proporcionalidade da UE venha a 
gerar quaisquer benefícios para os profissio-
nais de saúde”.

A sessão arrancou com a intervenção de Lieve 
Wierinck, que defendeu que “a proporcio-
nalidade é um princípio geral da legislação 
da UE e que deve ser respeitada”, mostran-
do-se a favor do fortalecimento destas leis e 
do aprimoramento do mercado interno e de 
todas as liberdades inerentes. 

Marco Landi, presidente do CED, agradeceu a 
oportunidade de poder debater a posição as-
sumida pelos três organismos “com as outras 
partes interessadas, incluindo a Comissão Eu-
ropeia, o Conselho e o Parlamento Europeu”. 
Para o presidente da PGEU, Rajesh Patel BEM, 
“as profissões de saúde estão sujeitas a uma 
avaliação de proporcionalidade pelas auto-
ridades competentes já existentes”. “Em vez 
de introduzir um acréscimo de legislação na 
UE, a Comissão Europeia deve centrar-se na 
aplicação da diretiva de qualificações profis-
sionais, quando necessário”, concluiu. 

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Or-
dem dos Médicos Dentistas e presidente do 
Conselho Nacional das Ordens Profissionais, 
manifestou a necessidade do Parlamento Eu-
ropeu ser transparente nos seus intentos, no 
que respeita à matéria da proporcionalidade 

em saúde. Lembrou ainda que a responsabi-
lidade de organizar os diversos sistemas de 
saúde é, à luz do Tratado, algo que não deve 
sair da esfera de cada Estado-membro. Recor-
dou também que um entrave na criação de 
uma norma que se entenda fundamental em 
saúde apenas favorece a burocracia e inte-
resses que não são os do setor da saúde, mas 
sim, frequentemente, interesses económicos 
que pouco ou nada consideram aspetos cru-
ciais para os doentes e para os profissionais 
de saúde. 

Filipa Carvalho Marques, presidente da Co-
missão Executiva do Conselho Nacional das 
Ordens Profissionais e diretora do Departa-
mento Jurídico da OMD, também participou 
no encontro. Para a advogada, “a saúde 
constitui, como espelha a vasta jurisprudência 
do Tribunal de Justiça, um superior interesse 
público que deve justificar diversas exceções 
a muitas iniciativas liberalizadoras provenien-
tes da União Europeia. Os Estados devem 
manter autodeterminação em matérias de 
sensibilidade nacional. É o exemplo recente 
da Diretiva de Serviços que acabou por excluir 
a saúde, de tal modo este setor é especial e 
não comercial”. No seu entendimento deve 
perguntar-se antes de mais: “é proporcional 
sujeitar cada norma de proteção da quali-
dade e segurança em saúde à burocracia de 
um teste de proporcionalidade dessa mesma 
norma?”

Encontro europeu
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Comissão Europeia 

Relatório europeu traça diagnóstico 
da saúde em Portugal
Os cuidados prestados em medicina dentária 

devem ser melhorados, recomenda a Comis-

são Europeia no retrato que realizou sobre a 

saúde de vários países europeus. Em “Perfil 

de Saúde do País 2017”, a OCDE e o Obser-

vatório Europeu dos Sistemas e Políticas de 

Saúde avaliaram os pontos fortes e fracos do 

sistema de saúde de cada nação da UE.

No caso português, conclui-se que “apesar 

do sucesso inicial das medidas aplicadas em 

termos de redução de custos e de aumento 

da eficiência, subsistem vários desafios, no-

meadamente a aplicação de medidas eficazes 

de garantia da sustentabilidade financei-

ra, acompanhada da melhoria das áreas de 

prestação deficitárias, como os cuidados de 

medicina dentária, a saúde mental e os cui-

dados paliativos”. E acrescenta que “foram 

envidados esforços recentes tendo em vista a 

alteração dos mecanismos de pagamento aos 

prestadores, o desenvolvimento da avaliação 

das tecnologias da saúde (ATS) e a definição 

de um formulário nacional de medicamentos 

e de orientações em matéria de prescrição de 

medicamentos”. 

Os perfis de saúde fazem uma breve ava-

liação do desempenho de cada sistema de 

saúde, no que concerne à eficácia, acessibi-

lidade e resiliência. Em Portugal, “os cuida-

dos primários são prestados por um misto de 

prestadores públicos e privados, incluindo 

unidades de cuidados primários integradas 

no SNS, clínicas do setor privado (com e sem 

fins lucrativos) e grupos de profissionais a 

exercer em consultórios particulares”. Em 

relação às “consultas de medicina dentária, 

os serviços de diagnóstico, a hemodiálise e a 

reabilitação”, o documento indica que “são 

maioritariamente assegurados pelo setor 

privado”.

Quando se debruça sobre a saúde oral, Bruxe-

las menciona que “o âmbito de cobertura do 

SNS é abrangente, com exceção dos cuidados 

dentários”, mas, devido às disparidades geo-

gráficas, existem desigualdades no acesso aos 

cuidados de saúde. “Em teoria, a cobertura 

do SNS não exclui explicitamente quaisquer 

serviços. No entanto, em termos gerais, o 

SNS não cobre os cuidados dentários, que são 

maioritariamente prestados pelo setor priva-

do através do pagamento direto ou de segu-

ros voluntários de saúde (SVS)”, acrescenta. O 

“Perfil de Saúde do País 2017” descreve que 

“este cenário conheceu uma ligeira melhoria 

com a criação (em 2008) do cheque-dentista 

no âmbito do Programa Nacional de Promo-

ção da Saúde Oral, que permite que as crian-

ças em idade escolar, as mulheres grávidas e 

os idosos beneficiários de prestações sociais 

tenham acesso gratuito a cuidados de medici-

na dentária. Posteriormente, o programa foi 

alargado às pessoas infetadas com o VIH/SIDA 

(em 2010) e às pessoas necessitadas de inter-

venção precoce no cancro oral (em 2014). Os 

anúncios recentes das autoridades públicas 

assinalam a intenção de disponibilizar cuida-

dos de medicina dentária noutros contextos 

de prestação de cuidados primários”.

Para o bastonário da OMD “há um défice 

grande” nesta área. Em declarações à Ante-

na 1, Orlando Monteiro da Silva lembrou que 

“no nosso congresso, o secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde anunciou que, até ao 

final do ano, 50 centros de saúde terão me-

dicina dentária, por todo o país e que será 

criada uma carreira de medicina dentária no 

SNS, o que também não existia”. “É um obje-

tivo importante de assistência à população”, 

concluiu. 

Poderá aceder ao relatório na íntegra em ht-

tps://ec.europa.eu/health/state/country_pro-

files_pt

medida, o fabricante atribui ao dispositivo e, 
se aplicável, a todos os níveis superiores de 
embalagem, uma UDI criada em conformida-
de com as regras da entidade emissora desig-
nada pela Comissão nos termos do nº 2”. 

-  Tomando em consideração a definição de 
dispositivo feito por medida constante do 
artigo 2º, nº 3 do Regulamento, saber se 
o médico dentista pode ser considerado 
um fabricante, designadamente quanto à 
impressão 3D, por exemplo, na tecnologia 
CAD/CAM.

-  Classificação dos dispositivos constante do 
artigo 51º e anexo VIII - as obturações den-
tárias são classificadas normalmente como 
classe IIa e os implantes dentários como clas-
se IIb.

-  Quanto aos dispositivos de uso único e re-
processamento regulados no artigo 17º, 
cumpre perceber se os médicos dentistas, 
ao fazerem o reprocessamento, poderão 
ser considerados fabricantes de dispositivos 
médicos. 

-  O nº3 do artigo 18.º do Regulamento não 
exceciona os implantes dentários da obriga-
ção do cartão de implante. 

-  Atendendo à definição de Nanomateriais 
constante do artigo 2º, nº 18 e regra 19 do 
anexo VIII, cumpre perceber o nível de expo-
sição interna da amálgama dentária.

Nesse seguimento, o Infarmed emitiu em maio 
a Circular Informativa nº 047/CD/100.20.200, 
intitulada “Nova legislação aplicável aos Dis-
positivos Médicos”, em que apresenta nos 
anexos I e II as seguintes alterações:

-  O período transitório para a aplicação do 
Regulamento dos dispositivos médicos é de 
3 anos. 

-  Os requisitos dos Regulamentos são aplicá-
veis a todos os dispositivos que sejam coloca-
dos no mercado, ou que entrem em serviço, 
após a data da sua aplicação.

-  Durante um período limitado de tempo, os 
dispositivos podem ser colocados no mercado 
e entrar em serviço se o Certificado CE de Con-

formidade estiver ainda dentro do seu prazo 
de validade e o mais tardar até 27 de maio de 
2022, no caso dos dispositivos médicos.

-  Os dispositivos avaliados ao abrigo das Di-
retivas supramencionadas e legalmente co-
locados no mercado poderão ser disponibi-
lizados através da cadeia de distribuição até 
5 anos a contar da data de aplicação no caso 
dos dispositivos médicos.

Os dispositivos médicos feitos por medida já 
obedeciam às mesmas regras, independente-
mente de serem elaborados por médicos den-
tistas ou técnicos de prótese, uma vez que, 
segundo a Portaria nº268/2010, o consultório 
dentário pode estar equipado com laborató-
rio de prótese. As novas normas da Comissão 
Europeia dizem respeito à classificação dos 
produtos elaborados com recurso à tecnolo-
gia CAD/CAM, que passam a estar incluídos 
nas classes de dispositivo já previstas na regu-
lamentação europeia. As exigências para este 
tipo de dispositivos 3D variam consoante a 
classe que lhes for atribuída.
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Medicina dentária 

Portugal e China assinam 
protocolo de cooperação

Foi durante o 2º Congresso Internacional de 

Medicina Dentária, que decorreu em Macau, 

que os representantes da profissão em Por-

tugal e China rubricaram um protocolo que 

prevê o intercâmbio de conhecimentos cien-

tíficos e tecnológicos, da inovação e de pro-

fissionais entre os dois países, dando especial 

ênfase a Macau. 

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da 

OMD, e Yu Guangyan, presidente da Asso-

ciação de Estomatologia da China, assina-

ram o documento que trará “benefícios para 

as populações envolvidas, quer da República 

Popular da China, quer de Portugal”. “É um 

protocolo de troca de saberes científicos, 

tecnológicos, de inovação, de profissionais, 

de congressos, de organizações mútuas, en-

tre a China e Portugal”, esclareceu Orlando 

Monteiro da Silva. 

Para o bastonário da OMD, “em Portugal há, 

em geral, um excesso de profissionais em vá-

rias áreas de saúde, nomeadamente na medi-

cina dentária. Em Macau, em algumas áreas, 

poderá haver interesse em atrair profissionais 

de Portugal, que dominam bem o inglês e têm 

grande capacidade de inserção, por exemplo”.

Após a assinatura do documento, a presidente 
da Associação de Estomatologia da China sa-
lientou o facto de Macau ter um “papel único 
enquanto plataforma de ligação entre a Chi-
na e os países de língua portuguesa, o que aju-
dará a promover a colaboração e comunica-
ção mais estreita na área da estomatologia”. 
Já o diretor executivo da Associação Dentária 

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, e Yu Guangyan, presidente da Associação Chinesa de Estomatologia 
assinam protocolo de cooperação

Na deslocação a Macau, o bastonário da 
OMD encontrou-se com o cônsul-geral de 
Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor 
Serrano (à direita). O diretor executivo da 
Associação Dentária de Macau, Carlos 
Augusto (à esquerda), também participou 
na reunião
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Durante uma reunião com o secre-

tário regional para a Economia e Fi-

nanças, Lionel Leong Vai Tac, Orlando 

Monteiro da Silva recebeu o convite 

do Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau para ser “Embaixa-

dor de Convenções”. Terá como mis-

são ajudar a atrair para Macau con-

venções e congressos internacionais, 

assim como promover a medicina 

dentária. O programa “Embaixador 

de Convenções” foi lançado pelo Ins-

tituto de Promoção do Comércio e do 

Investimento de Macau (IPIM) e desti-

na-se a impulsionar o desenvolvimen-

to e crescimento dos vários setores. 

Além do bastonário da OMD, foram 

convidadas mais cinco personalidades 

ligadas a diferentes áreas da econo-

mia: construção, desporto, informa-

ção, medicina e química, provenientes 

do interior da China, de Macau e do 

estrangeiro.

Tome nota
Aceda a www.omd.pt/noticias/2017/12/
macau-congresso-protocolo para ver a re-
portagem da TDM - Teledifusão de Macau 
sobre o 2º Congresso Internacional de Me-
dicina Dentária de Macau.

de Macau acrescentou que é “impor-
tante estabelecer esta parceria porque 
estamos num território pequeno e é 
importante que haja mais intercâmbio 
com Portugal e a China para que haja 
mais benefícios para todos os médicos 
dentistas de Macau, para que possam 
participar em mais congressos, para que 
haja essa facilidade”.

O 2º Congresso Internacional de Medi-
cina Dentária de Macau juntou inúme-
ros responsáveis chineses e lusófonos, 
representantes das associações de Hong 
Kong, Taiwan e Malásia, e mais de duas 
centenas de médicos dentistas de vários 
países. 

À margem da participação no evento, 
Orlando Monteiro da Silva reuniu com 
o cônsul-geral de Portugal em Macau e 
Hong Kong, Vítor Sereno, a propósito 
da plataforma Portugal – Macau – Chi-
na. No encontro, em que esteve tam-
bém presente o diretor executivo da 
Associação Dentária de Macau, Carlos 
Augusto, foram abordadas questões re-
lacionadas com a inovação e as verten-
tes científicas e tecnológicas das profis-
sões qualificadas.

Bastonário 
da OMD, 
“Embaixador de 
Convenções”

Carlos Augusto, diretor executivo da Associação Dentária de Macau, Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, 
Guang-yan Yu, presidente da Associação Chinesa de Estomatologia, e Jerry C.K. Wong, presidente da Associação Dentária de Macau

 Orlando Monteiro da Silva com Lionel Leong 
Vai Tac, secretário regional para a Economia e 
Finanças do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau










