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A Sua Excelência, o Presidente da República, agradecemos o Alto Patrocínio concedido ao 27º Congresso 
da Ordem dos Médicos Dentistas.

A medicina dentária é uma profissão única, que combina a conceção intelectual de um trabalho com a 
execução médica, operatória e cirúrgica do mesmo, com procedimentos adequados realizados no paciente.

Desde que se formaram os primeiros médicos dentistas em 1979 até aos dias de hoje, um longo caminho 
foi percorrido*. Um caminho para o qual muitos contribuíram. A todos o nosso profundo reconhecimento!

Para a profissão, marco fundamental foi sem dúvida a criação da APMD – Associação Profissional dos 
Médicos Dentista, em 1991, e especialmente a Ordem dos Médicos Dentistas, em 1998, reconhecendo-se a 
medicina dentária e a sua capacidade de autorregulação.

Após 20 anos sobre essa data, comemoramos uma história de sucesso. O sucesso dos médicos dentistas, 
o sucesso de cada um de nós.

São 20 anos a contribuir para uma melhor saúde dos portugueses. São 20 anos de um caminho de afirmação 
da profissão, que escolhemos, que amamos. 

Faço votos que os próximos 10 anos sejam de mais realizações, mais prosperidade, mais conquistas, a bem 
da população e da medicina dentária portuguesa.

O Bastonário,

Orlando Monteiro da Silva

*Esta publicação comemorativa da história da Ordem dos Médicos Dentistas de 2008 ao presente, apresentada e distribuída no 27º 
Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, vem na sequência da edição comemorativa dos 10 anos da Ordem, apresentada e distribuída 
no Congresso da OMD em 2008 e disponível na página eletrónica da OMD. Pretende ser factual, objetiva e descritiva dos principais 
momentos desse período temporal. A contribuição das várias equipas que se têm constituído em torno da Ordem está, porém, longe de 
se esgotar no descritivo das páginas desta edição. 

Por alguma omissão, necessariamente involuntária, ou decorrente das limitações editoriais definidas, desde já nos penitenciamos.

MENSAGEM DO BASTONÁRIO 
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INTRODUÇÃO

A medicina dentária é uma profissão única, que combina 
a conceção intelectual de um trabalho, com a execução 
médica, operatória e cirúrgica do mesmo com procedi-
mentos adequados realizados no paciente.

A Organização Mundial da Saúde considera que “A saúde oral é 
uma componente essencial da saúde em geral e um índice ele-
vado de saúde oral é um direito humano fundamental”(1), sendo 
essencial para a saúde em geral e qualidade de vida.

A definição atualizada de saúde oral foi revelada no Congresso 
Mundial Anual da Federação Dentária Internacional (FDI), que 
decorreu em setembro de 2016, tendo sido disseminada por 
toda a comunidade de saúde oral(2). De acordo com a definição 
da FDI, a saúde oral “É multifacetada e inclui a capacidade de falar, 
sorrir, cheirar, saborear, tocar, mastigar, engolir, e de transmitir 
um sem número de emoções, através de expressões faciais com  
confiança, sem dor nem desconforto e sem doenças craniofaciais”.

Além desta definição, outros atributos adicionais relacionais  
indicam que a saúde oral é “uma componente fundamental da 
saúde, assim como do bem-estar físico e mental, que existe de 
forma contínua e que está sujeita a influências de atitudes e  
valores por parte dos indivíduos e comunidades, e refletindo os  
atributos fisiológicos, sociais e psicológicos essenciais para 
a vida.

A saúde oral é influenciada pelas alterações experimentadas 
pelo indivíduo, das suas perceções, expectativas e pela sua  
capacidade de adaptação a novas circunstâncias”(3).

10 de dezembro de 1998. O Diário da República n.º 284/1998, 
Série I-A, traz uma notícia há muito aguardada pelos médicos 
dentistas: a publicação de uma lei que representa a materia-
lização de um projeto que começou a ser construído no final 
da década de 70, quando os primeiros estudantes que concluí-
ram a licenciatura em medicina dentária pela Escola Superior 
de Medicina Dentária de Lisboa (ESMDL) e do Porto (ESMDP) 
deram início à implementação da profissão em Portugal.

Pelo caminho ficaram rostos, momentos e decisões que  
constroem esta história e que contribuíram para o reconhecimen-
to nacional da necessidade de se instituir a Ordem dos Médicos 
Dentistas. Um trabalho desenvolvido por uma classe dinâmica, 
que nunca desistiu e cuja recompensa foi anunciada na sessão 
solene de abertura do VII Congresso, por Jorge Sampaio, à data 
Presidente da República: a criação da ordem profissional. 

No Inverno de 1998 foi publicada a Lei nº 82/98, de 10/12, que es-
tabelece o seguinte: “a Associação Profissional dos Médicos Den-
tistas, criada pela Lei n.º 110/91, de 29 de agosto, passa a desig-
nar-se por Ordem dos Médicos Dentistas, designação que adota”.

De associação profissional, já então de Direito Público, a Ordem, 
a OMD é independente dos órgãos do Estado. Livre e autónoma 
nas suas regras, tem como atribuições:

• Atribuir o título profissional de médico dentista e regulamentar 
 o exercício desta profissão;

• Defender a ética, a deontologia e a qualificação profissional 
 dos seus membros, com o intuito de assegurar e fazer respeitar  
 o direito dos utentes a uma medicina dentária qualificada;

• Defender o cumprimento da lei, dos Estatutos e dos regula- 
 mentos respetivos, nomeadamente no que se refere à profissão 
 e ao título de médico dentista, atuando judicialmente, se for  
 caso disso, contra quem pratique ilegalmente atos de saúde  
 oral ou use ilegalmente aquele título;

• Promover a qualificação dos médicos dentistas, nomeada- 
 mente por meio de formação contínua, e participar ativamente  
 no ensino pós-graduado.

(1), (2), (3).
Obtido de FDI World Dental Federation: 
http://www.fdiworlddental.org/oral-health/fdis-definition-of-oral-health(consultado em setem-
bro de 2017).



98 .  99 .  00 .  01  .  02 .  03 .  04 .  05 .  06 .  07 .  08 .  09 .  10 .  1 1  .  12  .  13  .  14 .  15  .  16  .  17  .  18

10  

Desde os primeiros licenciados, passando pela sua integração 
na Ordem dos Médicos (e posterior saída), pela constituição 
da APMD, em 1991, ou pelos congressos, médicos dentistas e 
medicina dentária foram-se afirmando em simultâneo, junto da 
sociedade e do poder político, nacional e internacional. Um per-
curso que se encontra detalhado em “10 Anos da Ordem dos 
Médicos Dentistas”, uma obra que retrata também os primei-
ros passos de projetos que acabariam por se concretizar nesta 
última década – e que vamos rever nos próximos capítulos -, 
como são o caso das especialidades, do novo Estatuto ou da 
inserção de cuidados de medicina dentária no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS).

Se já na primeira década de vida da OMD tanto foi feito, nomea-
damente em prol da educação e promoção da saúde oral dos 
portugueses, formação dos médicos dentistas, sinergias com 
outras instituições, relacionamento com os agentes políticos e 
realização de estudos para melhor compreender a realidade da 

medicina dentária, dentro e fora da profissão, nos 10 anos se-
guintes os progressos são surpreendentes. 
Foi com o cheque-dentista que concluímos o capítulo 1 da his-
tória da medicina dentária, com a perspetiva de crescimento 
desta medida, que resultou de um protocolo de colaboração 
assinado entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos 
Dentistas, no decorrer do XVI Congresso da OMD, em 2007, e 
avançou durante o primeiro trimestre de 2008. 

E é precisamente com o Programa Nacional de Promoção da 
Saúde Oral (PNPSO) que reabrimos o álbum de memórias dos 
últimos 10 anos, uma década em que a profissão e os profis-
sionais deram passos firmes rumo à construção da Ordem que 
hoje conhecemos. Uma instituição que já atingiu a maioridade 
e é no presente uma jovem adulta com um rumo bem deli-
neado, assente em quatro eixos estratégicos: acesso à saúde 
oral, regulação da profissão, valorização do médico dentista e 
organização da OMD. 
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01 | Livro “10 Anos da Ordem dos Médicos Dentistas”.

02 | Sessão de esclarecimento sobre o PNPSO (maio de 2008).

03 | Entrega do primeiro cheque-dentista (junho de 2008).

04 | A OMD é ouvida na Comissão Parlamentar de Saúde da 
 Assembleia da República.  
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A OMD comemora o seu 10º aniversário enquanto ordem pro-
fissional e o congresso é o palco escolhido para homenagear 
os médicos dentistas e todos aqueles que contribuíram para a 
história da instituição. 

No âmbito da primeira década de vida, é editado o livro “10 Anos 
da Ordem dos Médicos Dentistas”  01, destinado a deixar uma 
herança documental dos momentos mais relevantes da história 
da medicina dentária em Portugal e da atividade da instituição. 
O livro é distribuído a todos os congressistas e enviado a um 
conjunto de personalidades e entidades identificadas pela OMD. 
As celebrações culminam com um concerto de Rodrigo Leão, 
acompanhado pelo Cinema Ensemble, tendo por cenário a Sala 
Suggia da Casa da Música. 

O CHEQUE-DENTISTA
2 de junho de 2008. O primeiro cheque-dentista

Após a assinatura do protocolo de colaboração entre o Minis-
tério da Saúde e a Ordem dos Médicos Dentistas, no XVI Con-
gresso da OMD, em 2007, é publicado o despacho nº153/2005, 
a 5 de janeiro de 2008. O documento estabelece como metas 
do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) 
“a redução da incidência e da prevalência das doenças orais 
nas crianças e jovens, a melhoria dos conhecimentos e com-
portamentos sobre saúde oral e a promoção da equidade na 
prestação de cuidados de saúde oral às crianças e jovens com 
necessidades de saúde especiais”. 

A 19 de fevereiro, o despacho nº 4324/2008, institui que o 
PNPSO vai abranger as grávidas acompanhadas pelo Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) e os idosos beneficiários do comple-
mento solidário.

As candidaturas para os médicos dentistas, no âmbito do pro-
grama mais conhecido por cheque-dentista, arrancam em mar-
ço de 2008. Em maio  02, a OMD organiza duas sessões 

de esclarecimento sobre o PNPSO, uma no Porto e outra em 
Lisboa. Todos os médicos dentistas podem integrar o programa 
a título individual. A adesão é voluntária.

A 2 de junho é entregue o primeiro cheque-dentista a uma 
utente do SNS  03, numa ação que decorre no Centro de 
Saúde dos Olivais, em Lisboa, com a presença da ministra da 
Saúde, Ana Jorge. De realçar que o utente tem total liberdade 
de escolha, podendo optar por um médico dentista aderente em 
qualquer ponto do país. 

Eixo prioritário

Ao longo dos últimos 10 anos, o PNPSO sofre sucessivos alar-
gamentos. O programa esteve sempre incluído nas causas da 
OMD, que a cada encontro institucional faz questão de reforçar 
a necessidade de investimento e abrangência do programa a 
mais grupos populacionais. 

Quando a 17 de março de 2010, a Ordem é ouvida na Comissão 
Parlamentar de Saúde da Assembleia da República  04, o bas-
tonário, Orlando Monteiro da Silva, apresenta o alargamento do 
programa a outras faixas etárias e grupos sociais como um dos 
desafios para a medicina dentária. 

Um ano depois, a 4 de março de 2011, no Porto, Orlando Monteiro 
da Silva, participa num encontro auscultativo de contributos para 
a política de saúde, a convite do Primeiro-Ministro, José Sócra-
tes, da ministra da Saúde, Ana Jorge, e do secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, Manuel Pizarro, onde efetua um balanço do 
PNPSO e uma visão sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde.
 
Desde o arranque do PNPSO, em 2008, 2.609.560 utentes já 
beneficiaram do cheque-dentista, tendo utilizado um total de 
3.158.251 cheques para consultas nos mais de 8 mil consul-
tórios e clínicas dos 4.491 médicos dentistas que aderiram ao 
programa (dados da DGS a 31 de dezembro de 2016). 
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Cronologia de uma década de evolução

2008
29 de setembro - O alargamento do PNPSO é discutido numa 
audiência da OMD com o Primeiro-Ministro, José Sócrates, e a 
ministra da Saúde, Ana Jorge.
 
1 de dezembro - Na sequência de contactos desenvolvidos pela 
Ordem dos Médicos Dentistas, a ministra da Saúde anuncia, no 
Dia Mundial de Luta Contra a SIDA, o alargamento do cheque-
-dentista aos doentes infetados pelo HIV. 

No final de 2008, o programa contabiliza já 2.500 médicos 
dentistas aderentes. Dado o seu caráter inovador, é considerado 
um modelo de estudo para a Europa. 

2009
24 de março - É publicada a portaria n.º 301/2009, 24/03, que 
alarga o cheque-dentista a crianças com 7, 10 e 13 anos que 
frequentam o ensino público. Em declarações à Agência Lusa, 
o secretário de Estado da Saúde, Manuel Pizarro, responsável 
direto pelo alargamento, anuncia que vão ser abrangidas por 
esta medida 210 mil crianças, assim como serão emitidos 20 mil 
cheques para crianças do ensino pré-escolar, com 4 e 5 anos, 
que sejam indicadas pelos seus médicos de família. 

28 de abril - O primeiro-ministro, José Sócrates, distribui os 
primeiros 392 cheques-dentista para crianças com 7, 10 e 13 
anos, numa sessão realizada no agrupamento de escolas Nuno 
Gonçalves, na Penha de França, em Lisboa. “É um dia feliz para 
as crianças que precisam de tratamento. É um dia feliz para os 
médicos dentistas que optaram aderir ao programa. É um dia 
feliz para a Ordem que vê, assim, aumentada a acessibilidade 
da população a cuidados básicos de saúde oral”, afirma Orlando 
Monteiro da Silva, bastonário da OMD.  05

25 de maio - Pela primeira vez em Portugal, um programa de 
saúde oral é amplamente divulgado junto da população. Arranca 
uma campanha publicitária sobre o cheque-dentista para crian-
ças e jovens, emitida nas televisões e sob a responsabilidade da 
Direção-Geral da Saúde (DGS).

2010
20 de abril - A Direção-Geral da Saúde publica a Circular Nor-
mativa nº 8 sobre o PNPSO - Alargamento a crianças e jovens 
de 8, 11 e 14 anos – Saúde Oral Crianças e Jovens Idades Inter-
médias, que revoga a Circular Normativa nº 4 de 10/3/2010, e 
inclui no programa o grupo dos que não tiveram oportunidade 
de utilizar os cheques que caducaram a 31 de outubro de 2009. 
A OMD consegue, assim, uma retificação do programa, de for-
ma a permitir que as crianças excluídas no ano anterior, por 
lhes ter sido entregue o cheque tardiamente, tenham a possibi-
lidade de usufruir dos cheques-dentista respetivos a esse ano.

2012
A DGS inicia um processo de auditoria ao PNPSO. Essa observação 
é efetuada por médicos dentistas auditores, selecionados via con-
curso público, que registam informaticamente o estado da cavidade 
oral do utente, simultaneamente com o registo através de fotografias 
digitais. A auditoria engloba a verificação dos dados inseridos pelo 
médico dentista aderente no programa informático SISO, através da 
observação de utentes selecionados aleatoriamente.

Utentes que já beneficiaram
do cheque-dentista.

Cheques apresentados nos 
consultórios e clínicas.

Médicos dentistas que aderiram
ao programa do cheque-dentista.

2.609.560

3.158.251

4.491
Dados da DGS a 31 de dezembro de 2016
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2013
7 de maio – Num contexto de severos cortes orçamentais na 
área da saúde, a Ordem procura assegurar a prestação de cui-
dados de saúde oral à população, prevista no âmbito do PNPSO. 
Do diálogo entre a OMD e o Ministério, resulta um protocolo, 
assinado a 7 de maio, na sede da OMD, de alargamento do pro-
grama aos jovens com 15 anos completos e ao rastreio e diag-
nóstico precoce do cancro oral.  06

28 de maio - É publicado em Diário da República o despacho 
n.º 7402/2013, que estabelece que o valor do cheque-dentista 
é de 35€ a partir de 1 de junho e abrange os cheques-dentista 
já emitidos, mas ainda não utilizados.

2014
15 de janeiro – É publicado em Diário da República o despacho 
nº 686/2014, que estabelece que o PNPSO passa a englobar 
a intervenção precoce no cancro oral. O diagnóstico do cancro 
oral dá inclusive lugar a um projeto criado de raiz, definido pela 
OMD e DGS, de caráter inovador, que integra médicos dentistas, 
médicos de família, médicos hospitalares, hospitais e laborató-
rios de referência - o Projeto de Intervenção Precoce no Cancro 
Oral (PIPCO).  07

2015 
A criação do cheque-dentista de urgência e o alargamento a 
novos grupos da população integram as propostas apresenta-
das pela OMD para o Plano Nacional de Saúde.

3 de novembro - No XXIV Congresso da OMD, o ministro da 
Saúde, Fernando Leal da Costa, anuncia o alargamento do 
PNPSO aos jovens de 18 anos que tinham sido beneficiários 
do programa e concluído o plano de tratamentos aos 16 anos. 
A medida entra em vigor a 1 de março de 2016 e inclui também 
um novo grupo de utentes infetados com o vírus do VIH/ SIDA, 
bem como crianças com necessidades especiais.  08

05 | José Sócrates distribui os primeiros cheques-dentista para crianças.

06 | Assinatura de protocolo entre a OMD e o ministério da Saúde.

07 | Guia para profissionais de saúde: Projeto de Intervenção Precoce 
 no Cancro Oral.

08 | Fernando Leal da Costa anuncia o alargamento do PNPSO.
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Saúde Oral Grávidas

Saúde Oral Idosos

Saúde Oral Infantil

Saúde Oral Crianças e Jovens (7, 10 e 13 anos)

Saúde Oral Crianças e Jovens (idades intermédias)

Saúde Oral VIH

Saúde Oral Crianças e Jovens (16 anos)

Intervenção Precoce Cancro Oral

Saúde Oral Crianças e Jovens (18 anos)

Saúde Oral Crianças e Jovens Necessidades Especiais

Saúde Oral VIH (2º Ciclo)

27/02/2008

27/02/2008

09/01/2009

09/01/2009

20/04/2010

27/10/2010

01/08/2013

01/03/2014

01/03/2016

01/03/2016

01/03/2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cheque-dentista

FORMA

INÍCIO DA INTERVENÇÃO

PROJETO INÍCIO

2008 | O ANO EM REVISTA
Foco nos médicos dentistas e aposta na comunicação

Em setembro, todos os médicos dentistas recebem um CD-Rom com 
a edição revista e atualizada do “Guia do Médico Dentista 2008/09”

 09, juntamente com a edição do Boletim da OMD. O guia contém 
toda a legislação aplicável ao exercício profissional, os regulamentos 
internos e outros documentos relevantes para o médico dentista. 

Em novembro, é publicado o número “zero” da Revista da Or-
dem dos Médicos Dentistas. A publicação é trimestral e substitui 
o Boletim da OMD. É o órgão de informação oficial da Ordem e 
visa oferecer conteúdos rigorosos sobre a atividade profissional 
e científica da medicina dentária em Portugal.  10

A comunicação com os associados ganha igualmente novo impulso 
no plano digital, com o início da publicação da newsletter eletrónica 
«eNews OMD», em novembro.  11 Também o Manual of Dental 
Practice 2008 passa a estar disponível na página eletrónica da OMD. 

A cédula profissional sofre igualmente alterações. A Ordem pre-

para a emissão de novas cédulas com elementos de segurança 
e tecnológicos mais avançados, o que permite uma identificação 
mais eficiente, nomeadamente em ações de formação, congres-
sos e perante as entidades oficiais com as quais os profissionais 
se relacionam.  12

Presidente da República recebe a OMD
Audiência com Aníbal Cavaco Silva  13

A 6 de junho, o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, re-
cebe em audiência uma delegação da OMD, onde são discutidos 
vários assuntos relacionados com a profissão em Portugal e na 
Europa. A nível nacional, foi apresentado ao chefe de Estado um 
relatório sobre a empregabilidade na medicina dentária no país. O 
alargamento do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 
(PNPSO) também foi abordado na reunião, assim como o projeto 
de diploma sobre convenções com o Serviço Nacional de Saú-
de. Na qualidade de presidente do Conselho Europeu de Médicos 
Dentistas (Council of European Dentists - CED), Orlando Monteiro 
da Silva apresentou o CED, bem como os principais desafios com 
que a profissão se debate a nível europeu.
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09

11

13

1210

09 | Guia do Médico Dentista 2008/09 em CD-ROM.

10 | Número zero da Revista da Ordem dos Médios Dentistas.

11 | eNews da OMD.

12 | A nova Cédula Profissional da OMD. 

13 | A OMD é recebida pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.
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14 16

15

14 | Presidente do CED encontra-se com o presidente do Comité Económico e Social da UE.

15 | 34ª Reunião Anual de Associação para a Educação Dentária na Europa.

16 | Seguros de saúde sob vigilância.
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Europa debate Diretiva de Saúde
Bastonário na presidência do Conselho Europeu de Médicos 
Dentistas (CED)
 
Pela Europa, os presidentes do CED, Orlando Monteiro da Silva, 
e do Comité Económico e Social da União Europeia (CESE), 
Dimitris Dimitriadis, encontram-se a 3 de abril para discutir os 
respetivos pontos de vista sobre a nova Diretiva de Serviços de 
Saúde.  14

De 3 a 6 de setembro decorre a 34ª Reunião Anual da Asso-
ciação para a Educação Dentária na Europa (ADEE), em Za-
greb, na Croácia. No encontro, o presidente do CED propõe um 
acordo comum para o ensino da medicina dentária na União 
Europeia, uma visão comum sobre as competências dos médi-
cos dentistas. Dias mais tarde, a 11 de setembro, o Parlamento 
Europeu debate em Bruxelas, numa iniciativa do CED e do Stan-
ding Committee of European Doctors (CPME), a Diretiva de Saú-
de. A mesa redonda reúne os líderes europeus da área da saúde 
num dos primeiros debates sobre a proposta de Diretiva dos 
Cuidados de Saúde Transfronteiriços e os direitos dos doentes, 
em que participa o presidente do CED. A iniciativa conta com 
a participação do eurodeputado Othmar Karas que, sob a pre-
sidência austríaca da UE – em 2005 –, desempenha um papel 
fundamental na negociação e no acordo entre o Parlamento Eu-
ropeu e o Conselho, no sentido da não integração dos serviços 
de saúde na Diretiva.  15

Seguros de saúde sob vigilância 
Ordem alerta para serviços de medicina dentária a custo zero

 16

A 15 de julho, a OMD envia um comunicado aos associados onde 
alerta para situações detetadas de “Seguros de Saúde Dentária” 
que são vendidos pelas companhias aos doentes sem qualquer 
comparticipação nos tratamentos e impondo ao médico dentista 
a disponibilização de diversos actos clínicos sem cobrança de 
honorários. A situação é denunciada, em exposições detalha-

das, ao Instituto de Seguros de Portugal, à Entidade Reguladora 
da Saúde, ao Provedor de Justiça e à DECO - Associação Por-
tuguesa para a Defesa do Consumidor.

Em outubro, a Ordem volta a advertir para a problemática dos 
contratos de seguros envolvendo a disponibilização de servi-
ços de medicina dentária a custo zero, aconselhando os mé-
dicos dentistas “a não subscrever” esse tipo de contratos. No 
documento, é referido que existe a consciência de que muitos 
médicos dentistas “aceitam aderir a este tipo de produto” na 
convicção de fidelizar e captar doentes. No entanto, relembra 
o comunicado, em certos contratos os “honorários clínicos são 
frequentemente muito abaixo dos custos envolvidos e até im-
pondo tratamentos a disponibilizar de forma gratuita”, conside-
rando tal situação “vexatória para a profissão”. O comunicado 
refere que compete aos médicos dentistas, “na defesa da pro-
fissão e, sobretudo, de uma medicina dentária de qualidade, agir 
em consciência”.

Reagindo à tomada de posição da OMD, a Associação Portu-
guesa de Seguradores (APS) também emite um comunicado, 
a 24 de outubro, em que refere o seguinte: “(...) Como sempre 
sucede quando o mercado funciona e a oferta aumenta, os pre-
ços baixam. Se as seguradoras puderem contribuir para que os 
consumidores possam beneficiar, neste ou em qualquer outro 
domínio, de um serviço de qualidade a preço acessível, colma-
tando, ainda para mais, como sucede no caso, uma lacuna do 
Serviço Nacional de Saúde, fá-lo-ão seguramente”.

Recorde-se que a OMD já tinha apresentado denúncias junto 
do Instituto de Seguros de Portugal, da Entidade Reguladora 
da Saúde, à Provedoria da República, à Autoridade da Concor-
rência e da Direcção-Geral do Consumidor, que resultam em 
inquéritos para apurar responsabilidades.
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Retratos da profissão 
A medicina dentária em destaque

A 1 de janeiro entra em vigor a nova lei de prevenção do taba-
gismo (Lei nº37/2007), que proíbe fumar em todos os espaços 
públicos (incluindo bares e restaurantes). A Ordem é convidada 
pela DGS para integrar o Grupo Técnico-Consultivo. 

A 22 e 23 de março, a OMD participa no II Congresso Dentário 
SinoPortuguês, organizado pela Associação Dentária de Macau 
e que reúne profissionais de Portugal, Ásia e África.  17

Em junho, uma reportagem do semanário Expresso, intitulada 
“Dentistas em saldos para fugir à crise”  18 , traça um retrato 
da profissão, que alerta para os problemas que os médicos den-
tistas enfrentam, nomeadamente a relação com os seguros, o 
excesso de faculdades e a emigração. 

Em dezembro, a OMD emite um comunicado em resposta à 
notícia avançada pela agência de comunicação Lusa, intitulada 
“Ordem perde recurso contra condenação por fixar preços”, em 
que esclarece o seguinte: 

1. É afirmado erroneamente que:

“Ordem perde recurso contra condenação por fixar preços”

“A Ordem dos Médicos Dentistas perdeu o recurso que inter-
pôs no Tribunal do Comércio contra a decisão da Autoridade da 
Concorrência (AdC) que condenou o organismo por este fixar 
preços mínimos para a prestação de serviços médicos dentá-
rios, revelou hoje aquela entidade jurídica.”  19

FACTO
A decisão do Tribunal de Comércio de Lisboa concedeu provi-
mento parcial ao recuso, e absolveu a OMD da prática dolosa de 
contra-ordenação.
Consequentemente, a AdC decaiu na coima inicial (€160.181,00) 
no valor de €110.181, 00. Sendo o valor atual pago de €50.000.

2. É afirmado erroneamente que:

“Em 2005, a AdC obrigou ainda a Ordem dos Médicos Dentistas 
a cessar de imediato a aplicação das disposições do seu Código 
Deontológico que fixa tabelas de honorários mínimos e a divul-
gar a informação junto dos seus associados”.

FACTO
Confrontando a sentença do Tribunal de Comércio, dela se reti-
ram os seguintes excertos que passam a transcrever-se:
“Ficou o Tribunal convicto que desde junho de 2004 que a OMD 
não tem em vigor qualquer tabela de honorários”.

“De igual modo, não faz sentido condenar a arguida a deixar de 
aplicar e a revogar a Tabela (...) porque esta, quanto à fixação de 
valores, já foi revogada em 2004”.

Consideração adicional importante:
Estando esgotados os patamares de reação judicial nacionais, 
a Ordem dos Médicos Dentistas reagirá brevemente junto da 
instância Europeia adequada ao efeito, porquanto a orientação 
do TJCE (Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias) no 
domínio da legislação sobre Concorrência, ainda recentemente 
desqualificou a questão das tabelas de honorários afastando-a da 
noção legal de contra ordenação no âmbito da livre concorrência 
no mercado interno”.

17 | A OMD participa no II Congresso Dentário SinoPortugês, em Macau.

18 | “Dentistas em saldo para fugir à crise”, jornal Expresso, 30 de junho.

19 | “OMD perde recurso no Tribunal do Comércio”, jornal Público, 19 de dezembro.
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Congresso regressa ao Europarque
Encontro anual da classe

De 20 a 22 de novembro, 5.900 participantes e 122 empresas 
expositoras participam em mais uma edição do encontro anual 
de medicina dentária. O evento fica marcado pelas celebrações 
da primeira década de vida da OMD, mas não só. João F. C. 
Carvalho, primeiro presidente da Associação Profissional dos 
Médicos Dentistas, e António Correia de Campos, ex-ministro da 
Saúde, recebem a Medalha de Ouro da OMD.  20

É igualmente apresentado o estudo sobre empregabilidade.  21 

Pelo terceiro ano consecutivo, a Ordem realiza um inquérito 
junto da classe com o objetivo de avaliar o estado e a evolução 
do mercado de trabalho em Portugal. 

Entre as conclusões destaque para:

• Um aumento significativo da proporção de médicos dentistas  
 licenciados pela Universidade Fernando Pessoa e uma  
 redução dos licenciados pelo Instituto Superior de Ciências da  
 Saúde-Norte;

• 1,5% dos indivíduos que responderam ao questionário não  
 exerciam atualmente a profissão;

• 44% dos médicos dentistas referiram trabalhar exclusivamente  
 por conta própria;

• Os médicos dentistas com idade entre os 23 e os 30 anos  
 iniciaram a atividade profissional mais tarde depois de  
 concluírem a licenciatura. 0920 21

20 | Congresso da OMD regressa ao Europarque.

21 | João Braga, secretário-geral da OMD, apresenta o estudo sobre 
 a empregabilidade.
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01 | Estudo “Diagnóstico à Empregabilidade 2017”.

02 | Revista da OMD número 1.

03 | Entrevista do bastonário à Revista “Inovação & Ensino Superior”.
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UMA ORDEM ATENTA AOS DESAFIOS
DA EMPREGABILIDADE E MOBILIDADE

Diz o estudo ‘Diagnóstico à Empregabilidade 2017’, elaborado 
pela consultora QSP a pedido da OMD, que os médicos dentistas 
que se formaram há menos de dez anos enfrentam dificuldades 
crescentes para se integrarem no mercado de trabalho.   01 

Esta realidade não é novidade. Desde 2009 que é evidente a 
tendência de formação de profissionais em excesso. Um pro-
blema para o qual a Ordem, dentro das suas atribuições e ba-
seada nas conclusões dos vários estudos que realiza, tem vindo 
sucessivamente a alertar. 

O trabalho desenvolvido em prol da mudança deste paradig-
ma é notório. Recuemos a 2008, quando a crise começou a 
sentir-se a nível mundial, com a falência do banco de inves-
timentos norte-americano Lehman Brothers, em setem-
bro. O acontecimento teve grande impacto no rendimento 
das famílias portuguesas e, nessa altura, o bastonário da 
Ordem, no editorial do número 1 da Revista da OMD,  02 

já lembrava que “nós, médicos dentistas, profissionais liberais, 
assalariados ou exercendo em regime de percentagem, mas 
quase todos dependentes dos pagamentos direta ou indireta-
mente efetuados pelos nossos doentes, sabemos bem quanto 
o menor rendimento disponível das famílias afeta a procura dos 
nossos serviços”. 

Apesar das dificuldades financeiras dos portugueses, o número 
de novos formados continuava a crescer: de janeiro a outubro 
de 2008 inscreveram-se na Ordem 477 médicos dentistas, in-
cluindo 23 estrangeiros. 

Razão pela qual a questão da mobilidade profissional, particular-
mente no espaço europeu, adquiriu uma nova dimensão. Ainda 
em 2008, o bastonário explicava que “os médicos dentistas têm 
que viver com esta nova realidade e aproveitar a carência de 
recursos humanos na sua área que, ao contrário de Portugal, se 
faz sentir em países europeus: Reino Unido, Suécia, Holanda, 
Finlândia e outros”. Orlando Monteiro da Silva previa, assim, 
que a procura de oportunidades no estrangeiro iria acentuar-
-se nos próximos anos, devido à facilidade do reconhecimento 
automático das suas habilitações académicas e profissionais. 

Preocupado com o facto de ver “profissionais habilitados com 
uma formação, que é das mais dispendiosas, a sair do país para 
procurar oportunidades dignas em termos profissionais”, o bas-
tonário alertava para uma situação “amplamente denunciada 
pela Ordem: de excesso de licenciados e de graduados – todos 
os anos “fabricados” desproporcionadamente em relação às ne-
cessidades do país”. 

2009 é, por isso, o ano em que a Ordem coloca a empregabili-
dade e a adequação da oferta formativa à realidade do país nas 
prioridades da sua agenda. Em julho, numa entrevista à Revista 
da OMD, o bastonário reforça que, face à atual realidade socioe-
conómica do país, há um excesso de faculdades de medicina 
dentária que formam, por sua vez, um excessivo número de 
médicos dentistas em Portugal. “Temos proposto às faculdades 
uma maior aposta na formação pós-graduada em detrimento da 
pré-graduação, de forma a criar garantias de articulação dessa 
formação. 

Temos também sensibilizado o poder político e a sociedade em 
geral para este problema, que está a levar a situações inacei-
táveis que colocam em causa a dignidade do exercício de uma 
profissão tão exigente como é a medicina dentária”, explica. 
Dias antes, Orlando Monteiro da Silva aborda a mesma ques-
tão numa entrevista à Revista Inovação & Ensino Superior, que 
acompanha a edição de 29 de junho do jornal Público.   03 

Esta mensagem é também transmitida pela Ordem dos Médi-
cos Dentistas à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior, numa reunião realizada para definir alguns rumos es-
senciais do ensino superior em Portugal, num momento em que 
o país está a adaptar-se ao Processo de Bolonha. É reiterada a 
preocupação que já foi revelada publicamente por diversas ve-
zes: o excesso de licenciados em medicina dentária, de deten-
tores do mestrado integrado, ou daqueles que estão há alguns 
anos a obter formação por parte das sete instituições existentes 
em Portugal. Esta conjuntura leva a situações de desemprego 
e subemprego, bem como ao recurso à emigração como única 
forma de exercício da profissão.
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Em agosto,  04 os médicos dentistas portugueses que exer-
cem em Inglaterra reúnem-se em Londres com o bastonário da 
OMD e a direção da British Dental Association, presidida por 
Susie Sanderson. Orlando Monteiro da Silva volta a defender 
mais planeamento para o setor da medicina dentária, através da 
redução de vagas nas faculdades, que provocam emigração for-
çada. Nos últimos três anos, 300 médicos dentistas fixaram-se 
em Inglaterra, pelo que o responsável encoraja as faculdades e 
os médicos dentistas a apostarem mais no ensino pós-gradua-
do como forma de diferenciação no mercado. 

Em novembro chega o XVIII Congresso da OMD, com a empre-
gabilidade em destaque. O quarto estudo sobre a situação pro-
fissional dos médicos dentistas, divulgado no encontro, mostra 
que dos médicos dentistas que não exercem a profissão atual-
mente (excluindo os recém-licenciados), cerca de 80% encon-
tra-se nessa situação há seis ou mais meses e 66,7% aponta 
como motivo a falta de oferta de emprego. 

As várias edições de Os Números da Ordem, um estudo da 
OMD que faz o retrato atual da profissão em Portugal e indica 
os cenários futuros para a oferta de cuidados de medicina den-
tária, revelam também um crescimento exponencial do número 
de inscritos na Ordem.

MÉDICOS DENTISTAS EM 2009
(29 nacionalidades)

MÉDICOS DENTISTAS EM 2013
(38 nacionalidades)

MÉDICOS DENTISTAS EM 2016
(39 nacionalidades)

MÉDICOS DENTISTAS EM 2018
(44 nacionalidades)

MÉDICOS DENTISTAS (projeção para 2018)

6.595

8.147

10.903

10.688

11.387
(in Números da Ordem 2010, 2014, 2017 e 2018)

04 | Médicos dentistas portugueses a exercerem em Inglaterra.

05 | Bastonários da área da saúde reúnem com Presidente da República.
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DÉCADA MARCADA 
POR SUCESSIVOS ALERTAS

Em 2010, a 22 de fevereiro, numa audiência dos bastonários da 
área da saúde com o Presidente da República, no Palácio de Be-
lém  05, o bastonário da OMD sensibiliza Aníbal Cavaco Silva 
para as dificuldades que os médicos dentistas mais jovens têm 
enfrentado, acabando por optar por duas soluções: a emigração 
ou a aceitação de ofertas de emprego em condições exploratórias.

 A 17 de março, a OMD é ouvida na Comissão Parlamentar da 
Saúde da Assembleia da República e, entre os desafios apre-
sentados, o bastonário alerta para o excesso de faculdades de 
medicina dentária (sete). Orlando Monteiro da Silva explica que 
a desadequação da oferta relativamente às necessidades na-
cionais está a originar um fenómeno crescente de emigração 
de profissionais altamente qualificados para o estrangeiro e dá 
como exemplo a fuga de médicos dentistas para o Reino Unido, 
que nesta altura são mais de 400. 

A 1 de junho, em entrevista ao Jornal i, o bastonário da OMD 

defende que é preciso apostar na diferenciação. Entre 1992 e 
2009, o número de médicos dentistas inscritos na Ordem au-
mentou de 796 para 6.595, pelo que investir em pós-gradua-
ções poderá compensar os cortes necessários nas vagas para 
medicina dentária. 

A 13 de julho abrem as candidaturas de acesso ao ensino su-
perior e o ministro do Ensino Superior, Mariano Gago, defende 
que Portugal necessita do dobro de licenciados que já tem. A 
Ordem dos Médicos Dentistas defende, uma vez mais, que não 
são necessários mais médicos dentistas e que o aumento de 
vagas só vai gerar mais desemprego.

Em 2011, a 21 de abril, a OMD volta a reunir com o Presidente da 
República, Aníbal Cavaco Silva (que tomou posse a 9 de março), 
e, no que respeita ao exercício da profissão em Portugal, trans-
mite a sua preocupação com o facto de a maioria dos jovens 
médicos dentistas diplomados em Portugal não encontrarem 

05
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colocação profissional. À data, são já mais de 700 os profissio-
nais que estão a exercer no estrangeiro, sendo o Reino Unido o 
destino de eleição. Desde o início deste século que é evidente a 
tendência de formação de profissionais em excesso.

Para alertar para este problema, a Ordem procura captar a 
atenção dos media para esta realidade. Em 2012, a RTP dedica 
o dia para analisar o estado da saúde no país e ouve o bastoná-
rio, que destaca o excesso de faculdades de medicina dentária 
e a necessidade de alargar o programa cheque-dentista a mais 
segmentos da população.

A 30 de maio, durante a palestra “Estado da Medicina Dentária 
em Portugal”, em Coimbra, o secretário de Estado para o Ensino 
Superior, João Filipe Queiró, recebe da OMD um dossier sobre 
a situação da profissão, onde se evidencia o excesso de forma-
ção de médicos dentistas. São apresentadas duas propostas ao 
governante: a racionalização na formação dos recursos huma-
nos (diminuição da formação do número de médicos dentistas) 
e a implementação de um estágio profissional (internato clínico 
remunerado).  06

A 7 de julho, a empregabilidade é o tema central da reunião do 
Conselho dos Jovens Médicos Dentistas (CJMD) da OMD. Uma 
das medidas anunciadas é a criação de um grupo de trabalho de 
apoio à mobilidade, que tem a missão de compilar as informa-
ções necessárias para exercer medicina dentária nos diferentes 
países da União Europeia. 

Em 2013, a 25 de janeiro  07, o ministro-adjunto e dos As-
suntos Parlamentares, Miguel Relvas, o secretário de Estado 
do Emprego, Pedro Silva Martins, e o presidente do Conselho 
Nacional das Ordens Profissionais (CNOP), Orlando Monteiro 
da Silva, assinam um protocolo que alarga o programa “Impulso 
Jovem”, através da medida “Passaporte Emprego”, aos estágios 
de acesso aos títulos profissionais representados pelas ordens 
e associações que compõem o CNOP, assim como os estágios 
destinados a jovens qualificados que estejam desempregados, 
mas já sejam detentores de um título profissional e estejam ins-

critos nas ordens. 
A medida vai de encontro às preocupações do CNOP, a associa-
ção que é composta pelos representantes das profissões libe-
rais regulamentadas e que juntos procuram defender, fortalecer 
e promover os interesses e características destes profissionais. 
Em junho, é aprovada a nova medida “Estágios Emprego” que 
substitui Impulso Jovem. O programa centra-se na possibilidade 
de integração profissional através da realização de um estágio 
de 12 meses em clínicas de medicina dentária, sejam estas 
empregadoras singulares ou coletivas, com direito a uma bolsa 
mensal, comparticipação de despesas de alimentação e seguro 
de acidentes.

“A emigração de médicos dentistas é uma perda para todos”

O alerta é do bastonário da OMD e o tema faz manchete na edi-
ção de 5 de fevereiro de 2014 do Jornal de Notícias  08, que 
realça que o desemprego em todas as profissões qualificadas é 
um problema transversal em Portugal. Há cerca de 1.040 mé-
dicos dentistas a exercer no estrangeiro, não incluindo os 144 
associados que solicitaram a declaração que atesta que a sua 
formação cumpre com os requisitos mínimos exigidos pela dire-
tiva comunitária. Por outro lado, o subemprego e o desemprego 
já afetam 5% dos inscritos na OMD. Daí que Orlando Monteiro 
da Silva volte a apelar à necessidade urgente de uma adequada 
planificação da formação de recursos humanos nesta área da 
medicina. 

Esta preocupação é levada meses depois pela Ordem às entida-
des europeias. Em agosto, Orlando Monteiro da Silva denuncia 
numa conferência da Association for Dental Education in Europe 
(ADEE), perante uma plateia onde se encontravam os princi-
pais responsáveis pelo ensino da medicina dentária na União 
Europeia, o excesso de cursos de medicina dentária existentes 
nas universidades portuguesas e explica que “os atuais modelos 
tradicionais de formação em medicina dentária não foram ainda 
capazes de lidar adequadamente com as disparidades na saúde 
oral”.  09

06 | Palestra “Estado da Medicina Dentária em Portugal”, em Coimbra.

07 | Assinatura do protocolo “Passaporte Emprego”.

08 | Entrevista do bastonário ao Jornal de Notícias.

09 | Conferência da Association for Dental Education in Europe.
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10

10 | Inauguração da delegação da OMD em Lisboa. 
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celebração e implementação de um sistema de convenção entre 
a OMD e a secretaria de Estado da Saúde”, através de:

a) Projeto de comparticipação das consultas de medicina dentária; 
b) Alargamento do “cheque-dentista”; 
c) Inserção dos médicos dentistas através de uma carreira própria  
 nos hospitais do SNS;
d) Contratualização de médicos dentistas por parte das Unida- 
 des de Saúde Familiares. 

Promoção da saúde oral
Campanhas e iniciativas

Maio fica marcado por várias iniciativas de sensibilização para 
a importância de uma boa saúde oral associada a uma vida 
saudável. 

No início do mês, dia 8, a OMD desenvolve uma campanha que 
promove a saúde oral no portal das Páginas Amarelas. “Visitar 
regularmente o médico dentista” é um dos conselhos da ação 
que se prolonga até ao final do ano. 

A iniciativa contempla outra prioridade da OMD: o combate ao 
exercício ilegal da profissão. Para tal, incentiva os cidadãos a 
verificarem se o seu médico dentista está legalmente certificado 
para exercer em Portugal. As mensagens são divulgadas sem-
pre que os visitantes das PAI procuram informação na secção 
de saúde.

A 25 de maio, as televisões começam a emitir uma campanha 
publicitária sobre o cheque-dentista para crianças e jovens. A 
ação é da responsabilidade da Direção-Geral da Saúde.

A 28 de maio, a OMD dá o seu apoio institucional ao projeto “Leo-
poldina, Vamos Crescer”, uma iniciativa do Alto Comissariado para 
a Saúde, em parceria com o Continente e com o Ministério da Edu-
cação. A Ordem dos Médicos Dentistas dá o seu contributo, atra-
vés do desenvolvimento e validação dos conteúdos de saúde oral. 

Ao Jornal Económico, Orlando Monteiro da Silva aponta que “o 
número de médicos dentistas em Portugal aumentou 73% nos 
últimos 10 anos”. Só em 2016, o OMD registou 10.688 inscritos, 
mais 660 que em 2015. Um número que só não é maior devido 
à emigração, que é o principal motivo para os médicos dentistas 
pedirem a suspensão da atividade. Esta evolução constante ve-
rificou-se “todos os anos da última década, mesmo no período 
de crise económica e financeira que Portugal atravessou”. 

“Das universidades continuam a sair anualmente centenas de 
profissionais sem qualquer perspetiva de trabalho estável e sem 
ter em conta as necessidades do país. Um problema que carece 
de solução e que os ministérios da Educação e da Saúde não 
resolvem, apesar de devidamente alertados”, lembra a OMD. 

Aliás, em 2017, o bastonário apresenta na reunião do Conselho 
Consultivo da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior (A3ES) uma proposta no sentido de que esta reco-
mende ao Governo a audição das ordens pelas faculdades, no 
âmbito da atribuição do número de vagas.

2009 | O ANO EM REVISTA
Delegação de Lisboa
OMD inaugura novas instalações

A 14 de fevereiro, a OMD inaugura as novas instalações da de-
legação em Lisboa. A funcionar desde 12 de janeiro de 2008, 
estas mantêm-se no Campo Grande e cumprem o objetivo da 
Ordem de dotar a delegação da Região Sul com mais espaço, 
permitindo acolher reuniões, assembleias-gerais e cursos de 
fim de dia.  10

O evento conta com a presença do secretário de Estado da 
Saúde, Manuel Pizarro. Na cerimónia, é entregue ao governante 
uma proposta de convenção com o SNS na qual se declara que, 
“acompanhando as definições estratégicas públicas” no sentido 
das convenções entre o público e o privado, a Ordem propõe “a 



11
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Em outubro, mais de 55 mil crianças de mil escolas do ensino 
básico recebem o DVD didático.  11

A 1 de junho, na Madeira, o Dia Mundial da Criança é o mote 
para o Programa Regional de Saúde Oral, que abrange já 17 
mil crianças, promover a abertura da XII Semana Sorridente da 
Região. Trata-se de um evento anual que encerra as atividades 
do programa nas escolas e proporciona uma festa de três dias 
para todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo. 

É uma iniciativa do Instituto de Administração da Saúde e As-
suntos Sociais e da Câmara Municipal do Machico, que é coor-
denada pelo médico dentista Gil Fernandes Alves, também 
representante da Região Autónoma da Madeira no Conselho 
Diretivo da OMD. 

Sinergias com sociedades científicas
Cooperação institucional

Tudo começa com um objetivo comum: unir forças para garantir 
a evolução do exercício profissional da medicina dentária em 
Portugal. Este desejo leva a OMD a apresentar um projeto que 
permita criar uma relação mais estreita e direta com as socie-
dades científicas nacionais, formalizado através de um protoco-
lo de cooperação. 

A Sociedade Portuguesa de Ortopedia Dento-Facial (SPODF) 
 12 é a primeira organização a aderir ao desafio. A cerimónia 

de assinatura do protocolo decorre durante o XVIII Congresso 
da OMD, em novembro, em Lisboa. 

O segundo protocolo  13 é assinado dias depois com a Socie-
dade Portuguesa de Ortodontia (SPO). A Sociedade Portuguesa 
de Odontopediatria (SPOP) é a terceira sociedade científica a 
aderir à iniciativa, já em 2010.  14

12

13

14

11  | Projecto “Leopoldina, Vamos Crescer”.

12 | Assinatura de protocolo com a SPODF.

13 | Assinatura de protocolo com a SPO.

14 | Assinatura de protocolo com a SPOP.
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Sensibilizar a sociedade
O desporto e a medicina dentária

Em junho, o caso do jogador de futebol impedido de concretizar 
uma transferência de clube devido a uma má oclusão dentária 
chamou a atenção dos portugueses para a importância da saúde 
oral no desempenho desportivo. O caso “Cissokho”,  15 como 
viria a ficar conhecido, dá visibilidade ao impacto da saúde oral na 
saúde geral e mostra como os dentes podem influenciar o rendi-
mento físico de um atleta. Já em 2003, atenta a este assunto, a 
Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) realizou um Fórum de Medi-
cina Dentária Desportiva, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Madeira: medicina dentária no serviço público

2009 é o ano em que a medicina dentária chega às urgências 
do Hospital Central do Funchal. Um protocolo entre o Serviço 
de Saúde da Região Autónoma da Madeira e os representan-
tes da Ordem dos Médicos Dentistas na Região permite a esta 
unidade ter médicos dentistas para dar assistência na área da 
traumatologia oral. Até então, a Madeira tinha três centros de 
saúde dotados de seis equipamentos de medicina dentária,  um 
no Porto Moniz, dois no Porto Santo e três no Funchal (Centro 
Saúde do Bom Jesus), com 21 médicos dentistas a exercer a 
tempo parcial. Para além disso, sete médicos dentistas integram 
o Programa Regional de Promoção e Prevenção de Saúde Oral.
Atualmente são já seis centros de saúde com médicos dentistas. 

Medicina dentária em destaque nas diversas áreas
Profissionais ganham visibilidade

A 1 de julho, o presidente do Conselho Deontológico e de Dis-
ciplina da OMD, João Aquino, toma posse como diretor da Fa-
culdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Pela 
primeira vez, a FMDUL é dirigida por um médico dentista.  16

A 4 de setembro, no plano internacional, o bastonário da OMD, 

Orlando Monteiro da Silva, é eleito com 57% dos votos presi-
dente-eleito da Federação Dentária Internacional (FDI), durante 
a Assembleia-Geral, em Singapura. É o primeiro português a 
subir ao topo da hierarquia mundial da medicina dentária.  17  

Fundada em 1900, em Paris, com sede em Genebra, a FDI conta 
atualmente com cerca de 200 instituições associadas de 134 
países, representando mais de um milhão de médicos dentistas 
de todo o mundo. 

Dias depois, a 27 de setembro, também pela primeira vez, um 
médico dentista, Nuno Reis,  18 é eleito deputado à Assem-
bleia da República. Também nos Açores, a Assembleia Legisla-
tiva conta com dois deputados médicos dentistas: Artur Lima 

 19 e Ricardo Viveiros Cabral.  20

Defesa da profissão e dos profissionais
Ano marcado por várias medidas 

Reconhecendo ser fundamental a proteção de um seguro de 
responsabilidade civil no decurso do exercício profissional - a 
título pessoal e individual -, em 2009, a OMD contrata publica-
mente com a AXA (atualmente designada Ageas Portugal) um 
seguro de grupo para todos os médicos dentistas, que tenham 
inscrição em vigor e quotização em dia.

Após o Estado ter decidido, no ano anterior, adquirir serviços 
de medicina dentária ao setor privado, em 2009, a OMD encon-
tra-se já a trabalhar com o Governo em cinco propostas para o 
SNS. São elas: o alargamento do cheque-dentista a crianças 
de outras faixas etárias e também a diabéticos; um sistema na-
cional de comparticipação para todos os utentes do SNS de 
cuidados básicos de medicina dentária; a inserção obrigatória 
da medicina dentária na medicina do trabalho; a entrada dos 
médicos dentistas através de uma carreira própria nos hospitais 
do SNS; e a contratualização de médicos dentistas pelas Unida-
des de Saúde Familiar. Esta última vem a cumprir-se em 2016, 
com o arranque de um projeto-piloto de inserção de cuidados 
de saúde oral no SNS.

15 | O caso “Cissokho”, Diário de Notícias, 19 de junho.

16 | João Aquino, presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina da OMD.

17 | Orlando Monteiro da Silva é presidente-eleito da FDI.

18 | Médico dentista Nuno Reis é eleito deputado à Assembleia da República.

19 | Artur Lima, representante da Região Autónoma dos Açores no 
 Conselho Diretivo.

20 | Médico dentista Ricardo Viveiros Cabral.
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Com eleições legislativas no horizonte, a OMD solicita au-
diências a todos os líderes partidários com assento parla-
mentar, no sentido de auscultar o seu programa eleitoral 
para o setor da saúde e, em especial, para a área da medi-
cina dentária. 

Em junho, após a Ordem reclamar a atualização da tabela da 
ADSE (estagnada desde 1992) e a abertura a novos conven-
cionados, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) abre um 
processo de inquérito à atuação da ADSE. A OMD alcança 
um avanço importante na política de saúde com a recente 
resposta da ERS à sua exposição acerca dos critérios de le-
galidade e transparência na organização, estrutura e funcio-
namento do sistema de Convenção ADSE, nos moldes man-
tidos por décadas. Indo ao encontro das denúncias da OMD, 
a Reguladora pede mudanças urgentes na ADSE, como o 

reajustamento dos preços da tabela de comparticipações do 
Regime Convencionado e uso da Tabela de Nomenclatura 
oficialmente reconhecida pela medicina dentária.

Para esclarecer algumas dúvidas dos médicos dentistas em 
matéria de publicidade, a OMD divulga um parecer sobre “A 
regulação dos suportes publicitários na medicina dentária”, 
onde são descortinadas algumas regras a ter conta na utili-
zação destes suportes. 

A 12 de dezembro, a classe é chamada a eleger os seus ór-
gãos sociais. Pela quarta vez consecutiva Orlando Monteiro 
da Silva é eleito bastonário ao assegurar, pela Lista A, 62% 
dos votos. A tomada de posse acontece a 9 de janeiro de 
2010, no Palácio Foz, em Lisboa.  21

10
21

21 | Tomada de posse dos órgãos sociais da OMD. 
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01

02

01 | Sessão de esclarecimento, Tomar.

02 | Sessão de esclarecimento, Congresso OMD.
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A 27 de janeiro, a Ordem dos Médicos Dentistas formaliza uma 
iniciativa de apoio institucional aos associados sobre o licencia-
mento dos locais de exercício da profissão. No âmbito da refor-
ma do regime legal aplicável às unidades privadas no setor da 
saúde (ao abrigo do Decreto-Lei nº 279/2009, de 6 de outubro), 
a Ordem cria o Gabinete de Apoio ao Licenciamento de Clínicas 
e Consultórios Dentários (GAL). Por nomeação do secretário-
-geral da OMD, Paulo Ribeiro de Melo, e sob sua coordenação, 
são convidados a colaborar no GAL os médicos dentistas José 
Alão Freitas, André Moz Caldas, Isabel Veiga, Jaime Alberich 
Mota, José Rosa, Patrícia Manarte Monteiro, Paulo Rompante, 
Ricardo Maia, Ricardo Oliveira Pinto e Tiago  Pires Frazão. Filipa 
Carvalho Marques, diretora do Departamento Jurídico coordena 
toda a extensa vertente legal inerente ao seu funcionamento.

Com este gabinete pretende-se a criação de sinergias ade-
quadas entre a Ordem, os médicos dentistas e as autoridades 
públicas ou privadas, enquanto agentes atuantes no setor do 
licenciamento. Tem como finalidade encontrar as soluções e 
medidas mais adequadas ao bom andamento dos processos, 
tanto quanto possível, e facilitadoras dos seus trâmites. As op-
ções do plano de ação são delineadas na vertente da resposta 
institucional a dúvidas ou questões dos médicos dentistas, bem 
como na disponibilização de documentação diversa, que possa 
revestir-se de utilidade diante da multiplicidade de obrigações 
legais, em torno do exercício legalizado das unidades privadas 
de saúde no setor. 

A 13 de maio, entra em vigor a portaria nº 268/2010, que es-
tabelece os requisitos mínimos relativos à organização e fun-
cionamento de clínicas e consultórios de medicina dentária. 
Esta é a primeira tipologia médica a ser regulamentada. Com 
a publicação da portaria, os médicos dentistas passam a dispor 
de um ano para a realização do licenciamento das clínicas e 
consultórios. Para auxiliar os seus membros, a Ordem dispo-
nibiliza apoio online e cria na página eletrónica um conjunto de 
perguntas frequentes que vão sendo atualizadas sempre que 
necessário. Também a Revista da OMD publica um artigo diri-
gido aos médicos dentistas, onde constam os passos a seguir 

antes de realizar o pedido junto da Entidade Reguladora da Saú-
de (ERS) ou da Administração Regional da Saúde (ARS). Nos 
meses seguintes, a OMD adiciona novos conteúdos às pergun-
tas frequentes, bem como vídeos de apoio, legislação, guia de 
procedimentos e formulário de dúvidas.

São realizadas duas sessões de esclarecimento, na sequência 
do auxílio que tem sido prestado a este processo. Uma em To-
mar, a 20 de outubro  01,  e outra no Congresso da OMD, a 
12 de novembro  02. Ambas reúnem centenas de associados. 

Em 2011, é a vez das cidades de Olhão, Braga, Porto, Setúbal, 
Lisboa, Guarda, Chaves e Coimbra. As respostas obtidas nos 
inquéritos efetuados para avaliar a eficácia e utilidade das ses-
sões são bastante positivas, já que 99% dos médicos dentistas 
que assistiram às sessões consideram que o que aprenderam 
foi útil ou muito útil. O Departamento Jurídico presta uma ajuda 
inestimável no esclarecimento dos médicos dentistas. 

A elaboração da portaria nº 268/2010 teve a participação ati-
va da Ordem. O processo negocial durou mais de dois anos e 
permitiu alcançar uma melhoria substancial face à versão ini-
cial. “Esta legislação, que consideramos bastante positiva, vem 
colmatar um esforço de muitos anos por parte da nossa Ordem 
em ter uma regulamentação para o licenciamento das unidades 
prestadoras de cuidados de saúde oral”, avança a OMD numa 
comunicação dirigida à classe. E acrescenta que, “sendo a pri-
meira portaria que regula o novo regime das unidades privadas 
de saúde, a OMD espera, por parte do Governo, que o mesmo 
procedimento seja aplicado às restantes áreas da medicina, de 
forma a que em Portugal o licenciamento seja uma regra e não 
uma exceção”. 

Desde 2001, que é conhecido o trabalho incessante da Ordem 
para dotar a classe e a população de uma legislação justa para 
todos, através de uma norma legal prática e simplificada do li-
cenciamento das clínicas e dos consultórios de medicina den-
tária. Em 2009, a Ordem apresenta a sua posição à Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) e ao ministério 

NASCE O GABINETE DE APOIO 
AO LICENCIAMENTO DE CLÍNICAS 
E CONSULTÓRIOS
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in Relatório de Atividades 2017 - ERS

in Relatório de Atividades 2017 - ERS

TIPOLOGIA

Centros de enfermagem

Clínicas ou consultórios dentários

Clínicas ou consultórios médicos

Unidades com internamento

Unidades de cirurgia de ambulatório geral

Unidades de medicina física e reabilitação

Total

78

392

795

1

0

64

1.330

46

195

373

1

1

44

660

49

296

780

0

0

64

1.189

5

27

66

0

0

6

104

9

65

92

1

1

5

173

187
975

2.106
3
2

183
3.456

NORTE CENTRO LVT ALENTEJO ALGARVE TOTAL

TIPOLOGIA

Centros de enfermagem

Clínicas ou consultórios dentários

Clínicas ou consultórios médicos

Laboratórios de anatomia patológica

Laboratórios de Genética Médica

Laboratórios de patologia clínica e análises clínicas

Posto de colheita de patologia clínica e análises clínicas

Terapêuticas não convencionais

Tratamento ou recuperação de toxicodependentes - Comunidades terapêuticas

Unidades com internamento ou bloco operatório

Unidades de cirurgia de ambulatório geral

Unidades de diálise

Unidades de medicina física e de reabilitação

Unidades de mdicina nuclear

Unidades de obstetrícia e neonatologia

Unidades de radiologia

Unidades de radioterapia

Total

2016 2017

619

5.642

3.750

7

1

108

1.987

0

0

42

27

64

562

3

7

274

3

13.096

697

5.785

4.161

11

1

135

2.240

115

2

49

34

72

537

3

9

311

4

14.166

ESTABELECIMENTOS LICENCIADOS EM 2013 |  A

NÚMERO DE LICENÇAS VÁLIDAS POR TIPOLOGIA A 31 DE DEZEMBRO |  B
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da Saúde sobre o novo Projeto de Decreto-Lei e de Portaria 
aplicáveis às clínicas e consultórios dentários, que revogarão o 
regime previsto no Decreto-Lei nº 233/2001, de 25 de Agosto. 
O novo regime de licenciamento das unidades privadas de saú-
de é aprovado no último trimestre do ano, pelo Decreto-Lei nº 
279/2009, de 6 de outubro.

Pugnar pelos médicos dentistas

Em 2012, entra em vigor a Portaria nº 287/2012, de 20 de se-
tembro, que estabelece os requisitos mínimos das clínicas e con-
sultórios médicos, tal como já acontece com a medicina dentária. 
Uma medida que vem de encontro ao que a OMD tem pugnado: 
tratamento equitativo em todas as áreas da medicina no que res-
peita ao licenciamento de unidades de saúde. Nesta data, existem 
mais de 5.500 unidades de medicina dentária licenciadas, colo-
cando o setor na linha da frente no que toca a esta matéria.
 
Recorde-se que em 2013, e apenas num ano, são registadas 
975 clínicas e consultórios dentários.  A

Atualmente, de acordo com o Relatório de Atividades da ERS 
2017, até esse ano foram emitidas e confirmadas 5.785 licenças 
para clínicas ou consultórios dentários. A medicina dentária li-
dera a tabela, seguindo-se as clínicas ou consultórios médicos, 
com 4.161 estabelecimentos.  B

2010 | O ANO EM REVISTA
Novas tecnologias
Aproximação ao associado

A Ordem lança o repto aos associados para que atualizem o 
seu endereço de correio eletrónico, de forma a tornar a comu-
nicação mais rápida e eficaz. Em 2010, milhares de médicos 
dentistas já recebem semanalmente as informações da Ordem 
por correio eletrónico. 

Mantendo a aposta nas tecnologias, tem início o desenvolvimen-
to de uma nova página eletrónica, que tem como mais-valia a 
compatibilidade com o programa de gestão de associados, que 
a OMD usa desde 2009. Desta forma, cada médico dentista po-
derá consultar, na área pessoal, os seus dados que constam no 
arquivo central da OMD, bem como atualizar uma morada, os 
contactos ou mesmo adicionar ou retirar as clínicas onde traba-
lha. A inscrição e o pagamento de cursos de formação contínua 
ou do congresso anual poderão ser efetuados comodamente 
online sem recurso às tradicionais fichas de inscrição em papel. 
A página eletrónica da OMD, criada de raiz, é inaugurada em 
2011.  03

Em setembro, surgem também novidades no plano da moderni-
zação administrativa, ao ser implementado o sistema de paga-
mento de quotas por multibanco. 

Responsabilidade social
Medicina dentária atenta à comunidade

20 de fevereiro é um dia negro para a Madeira, que é atingida 
por um forte temporal. O balanço das cheias é desolador: 43 
mortos, seis desaparecidos, 1.200 desalojados e prejuízos na 
ordem dos 1.080 milhões de euros. 

A OMD disponibiliza-se para prestar auxílio na identificação das 
vítimas. Esta vontade foi comunicada após a catástrofe ao di-
rector do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, 
pelo representante da região no Conselho Diretivo da OMD, Gil 
Fernandes Alves.

São destacados três médicos dentistas para o necrotério, con-
tando posteriormente ainda com a colaboração de mais três 
médicos dentistas e um assistente de consultório – para recolha 
de fichas clínicas e odontogramas – e das assistentes adminis-
trativas e auxiliares de ação médica do Centro de Saúde do Bom 
Jesus, para recolha de registos do Programa Regional de Pro-
moção de Saúde Oral. A ação dos médicos dentistas possibilitou 
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a identificação de quatro corpos. A responsável pela equipa de 
medicina legal agradece a colaboração destes profissionais e 
lembra que “a mesma possibilitou a identificação de 100% dos 
corpos resgatados”.

Olhar o futuro
Dar voz aos mais jovens

A 31 de março nasce o Comité dos Jovens Médicos Dentistas 
- CJMD (que viria a dar lugar ao Conselho dos Jovens Médicos 
Dentistas), um órgão informal, que é composto por elementos 
de todo o país e das várias instituições de ensino superior. Tem 
como meta fazer a ponte entre os jovens profissionais e a OMD, 
promovendo a discussão e resolução dos principais problemas 
que afetam os mais novos. Este conselho reúne pela primeira 
vez em Albufeira, durante as Jornadas da Primavera e abor-
da temas como o desenvolvimento de um regulamento interno 
para o CJMD, a constituição de um grupo de trabalho destinado 
à elaboração de um estágio de formação vocacional, remunera-
do e opcional, e a criação de um gabinete que apoie ativamente 
o jovem médico dentista, em estreita colaboração com as asso-
ciações de estudantes e faculdades.  04 

Aproximando-se o final do ano letivo, a OMD desloca-se aos 
sete cursos de medicina dentária para dar a conhecer aos fu-
turos profissionais as competências da OMD, a sua estrutura 
interna, o funcionamento do processo de inscrição e as medi-
das de apoio prestadas pela Ordem, nomeadamente a isenção 
de pagamento de quotas durante seis meses após a conclusão 
do curso. Perante a elevada afluência, a Ordem decide, com o 
apoio das faculdades, que estas sessões são para repetir no 
futuro, iniciativa que se mantém ainda em 2018.  05 

Em outubro, e seguindo uma política de proximidade com a ge-
ração que será o futuro da profissão, a OMD realiza, pela pri-
meira vez, dois cursos de Introdução à Atividade Clínica, um no 
Porto e outro em Lisboa. O êxito destas sessões tem motivado 
a sua realização ano após ano, até 2017. 

03 | OMD lança o novo site.

04 | Folheto de apresentação do Conselho dos Jovens Médicos Dentistas.
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05 | OMD desloca-se aos estabelecimentos de ensino superior de medicina dentária.

06 | Inauguração da delegação da OMD nos Açores.

07 | Luís Jardim, presidente da direção do Colégio de Ortodontia.

08 | Presidente da República recebe os bastonários 
  das ordens da área da saúde.
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Por dentro da Ordem
Momentos que marcam 2010

A 10 de abril é inaugurada a terceira delegação da OMD, na Re-
gião Autónoma dos Açores, em Angra do Heroísmo. De acordo 
com Artur Lima, representante dos Açores no Conselho Direti-
vo, a escolha da ilha Terceira deve-se ao facto de ser lá que se 
encontram a Secretaria e a Direção Regional de Saúde, permi-
tindo que a OMD tenha uma representação mais próxima destas 
duas instituições governamentais.  06

A 17 de abril, os médicos dentistas especialistas em ortodon-
tia elegem a nova direção do respetivo colégio, para o triénio 
2010/2012. Luís Jardim assume pela segunda vez a presidência 
do Colégio de Ortodontia, composto ainda pelos secretários Ar-
mandino Alves, Francisco Fernandes do Vale, Jorge Dias Lopes 
e Nuno Montezuma de Carvalho.  07

A edição de junho da Revista da OMD apresenta “Os Números 
da Ordem 2010”. O estudo conclui que, no final de 2009, havia 
6.595 médicos dentistas em Portugal. 55% são mulheres, 45% 
homens. Em média, têm 37 anos e é no distrito de Lisboa que 
trabalham mais profissionais, cerca de 1.698 (26%). 

Em julho, a Ordem dos Médicos Dentistas envia um inquérito 
sobre empregabilidade a todos os associados. “Qual a situação 
profissional dos médicos dentistas em 2010?” é a questão co-
locada. Os dados são tratados pelo Departamento de Higiene e 
Epidemiologia da Faculdade de Medicina Dentária da Universi-
dade do Porto e são apresentados no Congresso da OMD. 

Audiência com o Presidente da República
Apresentados problemas da profissão  08

Em finais de fevereiro, num encontro entre o Presidente da Re-
pública, Aníbal Cavaco Silva, e os bastonários da área da saúde, o 
representante dos médicos dentistas transmitiu ao chefe de Es-
tado algumas das preocupações da ordem profissional que lidera: 

1) A formação excessiva de médicos dentistas, com muitos  
 deles forçados à emigração; 

2) A acessibilidade da generalidade da população a cuidados  
 básicos de medicina dentária; 

3) A necessidade de enquadrar os médicos dentistas através  
 de uma carreira própria nos hospitais do Serviço Nacional de  
 Saúde e nos centros de saúde; 

4) A necessidade de regulamentação da atividade dos seguros  
 e convenções na área da saúde e da medicina dentária em  
 particular. 

Participação ativa no sistema de saúde
Por uma melhor saúde oral

A 17 de março, a OMD é ouvida na Comissão Parlamentar de 
Saúde da Assembleia da República, no âmbito da auscultação 
dos diversos agentes que integram o sistema de saúde. A equi-
pa da Ordem apresenta o estado da medicina dentária e da saú-
de oral no país e lança dois reptos aos deputados. O primeiro 
vai no sentido de criar “legislação para regular os seguros e 
convenções a custo zero”, pois é um “setor desregulado”. Em 
defesa da profissão, Orlando Monteiro da Silva incita os deputa-
dos a produzirem sempre “legislação que favoreça os médicos 
dentistas no seu exercício liberal, em detrimento dos grupos 
económicos”. 

O segundo repto passa pela inclusão dos médicos dentistas nos 
hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nos centros de 
saúde e unidades de saúde familiar, através da criação de uma 
carreira própria, idêntica à dos outros profissionais de saúde 
com formação similar.

Em junho, numa entrevista alargada ao Jornal i  09, o bas-
tonário da OMD aborda o estado da medicina dentária. ADSE, 
emprego, seguros ou exercício ilegal são alguns dos destaques:
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09

10 11

09 | Entrevista do Bastonário ao Jornal i.

10 | Ordens da saúde debatem a segurança dos cuidados de saúde.

1 1  | Reunião do Alto Comissariado da Saúde.
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“Reduzir os numerus clausus das faculdades de Medicina  
Dentária é outro objetivo. Mas também há seguros e  
convenções como a ADSE a estrangular a classe“.

“É preciso rever a Constituição no que respeita ao SNS. 
O artigo 64.o, que fala sobre ele, deve ser o mais resu-
mido possível, sem a alusão a um SNS tendencialmente 
gratuito. É fundamental que haja um grau de participa-
ção económica na utilização dos serviços de saúde”.

“A área da saúde não vive isolada. É preciso uma melhor 
articulação para reorientar o SNS para a prevenção. Outra 
noção antipática, provavelmente, é a de autorresponsabili-
zação. É uma noção estranha à maioria da população. O 
primeiro e último responsável pela saúde é o próprio. É o 
principal responsável e o principal interessado”.

“É o primeiro português eleito presidente na Federação 
Dentária Internacional. Sente-se a representar Portugal? 
Sinto que é bom para o país. A minha voz na Ordem fica 
mais ampliada pelo facto de ser presidente eleito da FDI, 
mas nas minhas funções do dia-a-dia embora tente focar 
a realidade portuguesa, não é isso que se espera. Não fui 
eleito por ser português, nem por ser bastonário”.

A 2 de junho, quatro ordens profissionais do setor da saúde 
– enfermeiros, farmacêuticos, médicos e médicos dentistas – 
reúnem-se na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, para 
debater a segurança dos cuidados de saúde e a sustentabilidade 
e regulação do sistema de saúde. E disponibilizam-se para tra-
balhar com o Ministério da Saúde no sentido de encontrar novas 
soluções, tendo em conta o contexto atual, em que o equilíbrio 
das finanças públicas obriga o Governo a impor medidas de 
austeridade.  10

A 21 de setembro, a OMD integra a reunião do Alto Comissa-
riado da Saúde (ACS) com a equipa responsável por elaborar 
uma proposta sobre recursos humanos. Enquanto parceiro ati-
vo do Ministério da Saúde e entidade convidada pelo ACS para 
participar como membro do Conselho Consultivo na elaboração 
do Plano Nacional de Saúde 2011-2016, a Ordem apresenta as 
suas propostas gerais, à semelhança do que tem feito nos últi-
mos anos.  11

A 17 de setembro, o secretário-geral da Ordem, Paulo Ribei-
ro de Melo, revela cinco propostas para o PNS, consideradas 
prioritárias no âmbito da saúde oral: planeamento de recursos 
humanos; o levantamento – painel de informação para o pla-
neamento em saúde; os cuidados de saúde primários; a rede 
de cuidados continuados integrados; e os cuidados de saúde 
hospitalares. 

Ordens unidas contra Bolonha
Petição online para corrigir desigualdades

A 22 de julho, as ordens profissionais manifestam-se face ao 
processo de Bolonha. O Conselho Nacional das Ordens Pro-
fissionais (CNOP), do qual a OMD faz parte, exige o título de 
mestre para os alunos licenciados antes da entrada em vigor 
do referido diploma (2006) e colocam uma petição online a 
solicitar à Assembleia da República que altere a respetiva por-
taria e que seja atribuído o grau de mestre aos licenciados 
antes de Bolonha. 
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11Em conferência de imprensa  12, o presidente do CNOP,  
Fernando Santo, considera “injusto que os alunos que tiveram 
formação académica de cinco ou seis anos estejam equipara-
dos aos que tiveram formação de três e isso reflete-se no mer-
cado de trabalho”. Recorde-se que a Comissão Parlamentar de 
Educação e Ciência estabelece, em julho, uma plataforma de 
consulta pública, para uma reflexão profunda sobre as questões 
relativas ao Ensino Superior, designadamente, no que se refe-
re às alterações da implementação do Processo de Bolonha. A 
OMD presta o seu contributo, por via de um parecer institucional 
e lembra que, ao serviço da missão pública, na devida altura, 
expôs aspetos de diferentes quadrantes de ação política de en-
sino, cujo impacto na profissão é notório nos tempos atuais. 
Entre eles estão a necessidade de assegurar os corretos ca-
minhos curriculares, para proteção da qualidade da formação 
nos cursos de medicina dentária; as discrepâncias notadas no 

universo comunitário sobre a transformação dos ciclos de estu-
dos, nos cursos de medicina dentária, bem entendido, que seja, 
o espírito de Bolonha e o imperativo de preservar a unidade do 
curso de medicina dentária, sem margem para dúvidas quanto 
ao facto do primeiro ciclo não habilitar a qualquer competência 
para introdução no mercado de trabalho. 

A 23 de setembro, o CNOP anuncia que a petição já foi assinada 
por mais de 33 mil pessoas. Esta foi apresentada à Assembleia 
da República no início de 2011, com mais de 50 mil assinaturas, 
e apreciada a 28 de outubro desse ano.

Em 2018, a 28 de junho, o Conselho de Ministros aprova o decre-
to-lei que altera o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino 
superior e a 16 de agosto é publicado em Diário da República.

12

12 | Conferência de imprensa do CNOP. 
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A postura da OMD e do seu Departamento Jurídico neste con-
texto foi sempre a de cooperação com as entidades responsá-
veis pela fiscalização do exercício da profissão. Por exemplo, em 
2008, existe uma plataforma de troca e partilha de comunica-
ções oficiais, da qual a Ordem faz parte, assim como tribunais, 
Ministério Público e diversas autoridades de saúde. Nesse âm-
bito, são realizadas cerca de 80 diligências. Os representantes 
da Ordem nas inspeções de 34 locais em atividade, dispersos 
por todo o território nacional e, por ordem do tribunal, realizam 
buscas a oito consultórios. 

Em dezembro, a OMD realiza, em conjunto com o DIAP de Lis-
boa e a Divisão de Investigação Criminal do Comando da PSP de 
Lisboa, buscas em clínicas, no contexto do combate ao exercício 
ilegal da profissão.

A ofensa grave dos princípios da profissão e do respeito pela 
qualificação de todos os médicos dentistas, assim como o imi-
nente perigo de saúde pública movem a ação da OMD face aos 
prevaricadores. Para reforçar a sua atuação, em 2011, é dado 
um passo muito importante nesse sentido. A 19 de março, o 
Conselho Diretivo da Ordem decide criar o Gabinete de Inter-
venção ao Exercício Ilegal (GIEI). Materializa-se desta forma o 
processo de identificação de casos de exercício da profissão por 
pessoas não habilitadas e em locais inapropriados, situações 
que têm resultado em denúncias às entidades competentes e 
no alerta público, através dos órgãos de comunicação social. 
  
O médico dentista Tiago Pires Frazão  01 é o coordenador 
deste gabinete, que tem a missão de assegurar a intervenção de 
um conjunto de entidades com atribuições na área do exercício 
ilegal. Tem como funções:

 Denúncias por iniciativa da própria OMD; 
 Participações judiciais; 
 Divulgação de informação pública sobre a profissão; 
 Vistorias/inspeções com médicos dentistas; 
 Apoio a encerramentos compulsivos e suspensão de atividades  

 ilegais; 

 Buscas a consultórios por ordem do tribunal; 
 Participação em equipas multidisciplinares da Inspeção-Geral  

 das Atividades em Saúde (IGAS). 

Criado o GIEI, a OMD continua com apoio jurídico a ajudar as 
autoridades no encalço dos ilegais. Para tal, estabelece parce-
rias institucionais com reguladores na área da saúde, no sentido 
da deteção, responsabilização e ação legal contra vários proce-
dimentos que afetam um princípio crucial para a Ordem: o exer-
cício profissional da medicina dentária por profissionais devida-
mente habilitados. Resultado desta parceria está uma operação 
conjunta a um grupo de clínicas em Lisboa, a 28 de julho, em 
que são instaurados 16 processos de contraordenação, funda-
mentados na prática de 111 infrações de diversa índole.

Também na região do Algarve, a OMD participa no encerramen-
to de mais três locais, situados em Olhão, Luz de Tavira e Al-
mancil, em cooperação institucional com a Entidade Reguladora 
da Saúde (ERS) e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). 
Nestes espaços são verificados os crimes de usurpação de 
funções, adulteração de fármacos e falsificação de documen-
tos, que levaram o Ministério Público de Olhão à dedução das 
acusações contra os responsáveis das clínicas. Nas diligências 
está presente um representante da equipa OMD, destacado para 
o efeito, que dá conhecimento ao Conselho Deontológico e de 
Disciplina da Ordem, para que, de modo complementar, se faça 
uso dos poderes públicos de identificação dos corpos clínicos 
nos locais. 

Em dezembro, na sequência de uma participação criminal por 
alegado exercício da medicina dentária sem a necessária ha-
bilitação legal, apresentada pela OMD ao Departamento de In-
vestigação e Ação Penal de Lisboa, um “falso médico dentista” 
é condenado pelo 1º Juízo Criminal de Lisboa ao pagamento de 
uma multa de 100 dias à taxa diária de oito euros pela prática de 
um crime de usurpação de funções. Para a OMD, nos termos 
do seu Estatuto, tal condenação impossibilita a inscrição do vi-
sado como médico dentista na ordem profissional pelo período 
mínimo de cinco anos.

PAPEL PROATIVO NO COMBATE 
AO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO
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03

01 | Tiago Pires Frazão, coordenador do GIEI.

02 | Jornal de Notícias, 24 de junho de 2012.

03 | OMD e IGAS assinam protocolo.
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O sucesso destas intervenções deve-se em muito ao contributo 
do Departamento Jurídico e dos médicos dentistas que partici-
pam nas ações de fiscalização em representação da OMD.

Técnicos de prótese dentária entre os ilegais

Com a denúncia de situações de exercício ilegal, a Ordem pre-
tende reforçar a confiança da comunidade na competência dos 
médicos dentistas e garantir assim a prestação de cuidados de 
saúde de qualidade. Ao longo dos anos, a OMD tem levado a 
cabo diversas diligências neste sentido, verificando não só as 
condições de funcionamento desses espaços, mas também as 
qualificações profissionais necessárias ao exercício da medicina 
dentária. Recorde-se a título de exemplo as várias situações de 
técnicos de prótese dentária que prestam atos reservados a 
médicos dentistas. A OMD tem em vigor um protocolo celebrado 
com o Infarmed, onde é delimitado o âmbito funcional destes 
profissionais, aos quais está vedado o contacto destes com o 
doente e, consequentemente, o diagnóstico, realização de trata-
mentos e respetiva prescrição.

Em maio de 2012, após uma ação de fiscalização são detetadas 
graves irregularidades, entre elas o exercício ilegal da medicina 
dentária em dezenas de laboratórios de prótese dentária. Si-
tuações como o atendimento e prestação de cuidados de saúde 
diretamente ao público. São detetados 29 casos em vários con-
celhos do país. A Ordem apresenta denúncias formais junto do 
Infarmed e da IGAS contra estas práticas abusivas. 

Estes casos acabam por vir a público quando, em junho, o Jornal 
de Notícias  02 publica um artigo intitulado “Ameaça à saúde em 
50 falsas clínicas dentárias”, na qual uma equipa de reportagem, 
passando por cliente, visitou vários laboratórios que, apesar das 
denúncias da OMD, continuam a trabalhar normalmente sem temer 
fiscalizações. O JN contabiliza mais de meia centena de laborató-
rios de prótese dentária que prestam serviços de forma ilegal.

Na sequência da denúncia apresentada, as autoridades de saú-

de competentes realizam, com a colaboração da OMD, uma 
importante e massiva ação de fiscalização por todo o país. 
Em dezembro, são conhecidos os primeiros resultados desta 
operação sem precedentes: 21 laboratórios de prótese dentária 
fiscalizados em Portugal Continental e dois na Região Autóno-
ma dos Açores. Em muitos locais, as autoridades confirmam 
as suspeitas da Ordem. Constata-se a existência de salas de 
espera destinadas ao público com afixação de tabelas de preços 
e formas de pagamentos, de laboratórios com cadeira de den-
tista, material de observação e demais equipamento dentário, 
profissionais não habilitados legalmente sequer para o exercício 
da atividade de técnico de prótese, entre outras irregularidades. 
São instaurados diversos processos de contraordenação, bem 
como a participação criminal junto dos serviços do Ministério 
Público de Angra do Heroísmo, nos Açores, por indícios de 
exercício ilegal da atividade de medicina dentária.

Mais recentemente,  03 em maio de 2017, a OMD e IGAS  
assinam um protocolo de colaboração, com o intuito de unir es-
forços, para assegurar a legalidade e a qualidade dos serviços 
de medicina dentária disponibilizados à população. O documen-
to, rubricado por Leonor Furtado, inspetora-geral das Ativida-
des em Saúde, e Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, 
oficializa uma colaboração que tem sido desenvolvida nos últi-
mos anos, nomeadamente ao nível das inspeções realizadas no 
combate ao exercício ilegal da profissão e à fraude, da análise 
das condições de funcionamento.  

Em julho, o Conselho Diretivo da OMD cria o grupo de trabalho 
Inspeções de Unidades de Saúde Oral e organiza dois cursos de 
calibragem dirigidos aos médicos dentistas que habitualmente 
acompanham as ações de fiscalização ou que estão disponíveis 
para participar em iniciativas futuras.

Em termos estatísticos, em 2016 são realizadas 13 ações con-
juntas e, em 2017, 10, sendo que a maioria está relacionada com 
a monitorização de tratamentos efetuados e faturados no âmbi-
to do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) 
e de fiscalização das condições de funcionamento.
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05

04

06

04 | Folhetos Educativos OMD.

05 | CNOP reúne com o Presidente da República.

06 | Pedro Passos Coelho, líder do PSD, recebe o 
 bastonário da OMD.
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2011 | O ANO EM REVISTA
Formação e educação
Para profissionais e utentes

Em janeiro, face ao crescimento e diversificação de ações for-
mativas, a Comissão Científica da OMD passa a disponibilizar o 
conjunto de regras internas que são utilizadas na acreditação 
de atividades de formação contínua, assim como o regulamento 
da formação contínua. O objetivo consiste em orientar quem 
emite o correspondente parecer casuístico, de acreditação ou 
não acreditação, face a cada pedido. Estas linhas gerais são co-
locadas na página eletrónica da OMD, onde se mantêm até hoje. 

E, por falar em plataformas digitais, também os 14 folhetos edu-
cativos  04 elaborados pela OMD, destinados à informação e 
sensibilização dos pacientes dos consultórios e do público em 
geral, passam a estar disponíveis para consulta em www.omd.
pt. Estes guias abordam vários temas de saúde oral: saúde oral 
na grávida e no bebé; saúde oral na criança; saúde oral sénior; 
cárie dentária e dentisteria; periodontologia; implantes; orto-
dontia; endodontia; cirurgia oral; cancro oral; branqueamento 
dentário; halitose; prótese fixa e prótese removível.

Ordem na presidência do CNOP
Conselho Nacional das Ordens Profissionais

A 18 de fevereiro, o bastonário da OMD é eleito para a presi-
dência do Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP), 
a associação que representa as profissões liberais regulamen-
tadas. Orlando Monteiro da Silva sucede a Fernando San-
to, ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros. A nova direção 
propõe-se a “um total empenho na defesa e reforço do papel 
das ordens profissionais enquanto baluartes de excelência na 
estrutura administrativa do Estado e garantes da qualidade e 
certificação de competências profissionais a nível nacional e in-
ternacional”. Atualmente, o CNOP reúne 14 ordens: advogados; 
arquitetos; solicitadores; biólogos; economistas; enfermeiros; 

engenheiros; farmacêuticos; médicos; médicos dentistas; mé-
dicos veterinários; notários; psicólogos e revisores oficiais de 
contas.

A 20 de junho,  05 o CNOP reúne com o Presidente da Re-
pública para apresentar os novos corpos sociais e manifesta-se 
disponível para uma maior intervenção pública da sociedade 
civil organizada. “Encontramos da parte do Presidente da Repú-
blica, numa audiência de cerca de uma hora, uma grande rece-
tividade às temáticas que abordamos”, menciona o novo presi-
dente, Orlando Monteiro da Silva. Aníbal Cavaco Silva salienta a 
importância da participação das ordens profissionais para uma 
sociedade civil forte. As ordens profissionais destacam ainda a 
relevância da preservação do modelo português de autorregula-
ção, por poderes delegados do Estado, nas diversas profissões 
autónomas e independentes. 

Relações institucionais
Envolvimento ativo com vários parceiros

O ano 2011 fica marcado por vários encontros com parceiros 
que têm um papel importante para a defesa da medicina dentá-
ria e dos médicos dentistas. 

A 7 de março,  06 o bastonário da OMD é recebido em audiên-
cia pelo presidente do Partido Social Democrata (PSD) e futuro 
primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho. Orlando Monteiro da 
Silva descreve a atual situação profissional dos médicos den-
tistas, assim como da saúde oral em Portugal. Já o presidente 
do PSD demonstra um grande conhecimento sobre a área da 
saúde, nomeadamente a sustentabilidade do SNS e as inicia-
tivas legislativas em curso, como a prescrição eletrónica e a 
prescrição por Denominação Comum Internacional. 

A 9 de março, na receção da tomada de posse do Presiden-
te da República, Aníbal Cavaco Silva, no Palácio de Belém, em 
Lisboa, o bastonário da OMD apresenta as prioridades da pro-
fissão, destacando uma que é também prioritária para o Chefe 
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07 | OMD reúne com o secretário de Estado e da Saúde, Manuel Pizarro.

08 | OMD reúne com a secretaria regional dos Assuntos Sociais da Madeira.

09 | Delegação da OMD reúne com o ministro da Saúde, Paulo Macedo.
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de Estado – a juventude. E alerta para o principal problema da 
classe mais jovem: o emprego e as dificuldades enfrentadas por 
quem inicia carreira.

A 4 de abril, a OMD reúne com o secretário de Estado e da 
Saúde, Manuel Pizarro, para discutir o projeto de portaria da 
prescrição eletrónica, nomeadamente o regime geral e a regu-
lamentação das exceções.  07

A 12 de abril é a vez do Infarmed. Orlando Monteiro da Silva en-
contra-se com o presidente do organismo, presidido por Jorge 
Torgal, para debater questões diretamente relacionadas com a 
medicina dentária. No final, fica acordada a nomeação de um 
grupo de trabalho permanente da OMD para consulta direta por 
parte do Infarmed.

Em maio, a Ordem dos Médicos Dentistas e a Secretaria Regional 
dos Assuntos Sociais da Madeira anunciam que vão aprofundar 
a respetiva colaboração para acompanhar os aspetos ligados à 
saúde oral na região, como a convenção regional, o programa de 
saúde oral regional e a prescrição eletrónica.  08

Em junho, a OMD é convidada pela Direção-Geral da Saúde para 
participar na realização do III Estudo Nacional Epidemiológico 
das Doenças Orais, a realizar-se no corrente ano. Para o efeito, 
é criado o Grupo de Estudo Epidemiológico Nacional que integra 
representantes dos sete estabelecimentos de ensino superior 
da medicina dentária e médicos dentistas que participarão nas 
equipas que vão realizar as observações. O estudo insere-se 
no âmbito de atuação do Grupo Técnico-Consultivo da DGS, no 
qual a OMD participa ativamente.

A 11 de julho, uma delegação da Ordem, composta pelo basto-
nário, Orlando Monteiro da Silva, e pelo secretário-geral, Paulo 
Ribeiro de Melo, encontra-se com o novo ministro da Saúde, 
Paulo Macedo, com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Leal da Costa, e com o secretário de Estado da Saú-
de, Manuel Teixeira. Em cima da mesa estão assuntos relacio-
nados com “a visão da medicina dentária e saúde em Portugal 

nos próximos tempos”, resume o bastonário.  09

Defesa da profissão
OMD atenta aos seguros de saúde

Em junho, a Ordem questiona a Autoridade da Concorrência 
(AdC), endereçando ao presidente da entidade duas exposições 
distintas sobre as práticas comerciais realizadas pelas gestoras 
dos seguros de saúde. Corre na entidade um processo de in-
quérito contra terceiros, cuja intenção é a de apurar se estarão 
a ser realizadas práticas restritivas da concorrência e, como tal, 
proibidas pelas atuais leis de mercado. 

Dirigindo-se ao presidente da entidade, os ofícios da Ordem 
procuram clarificar junto do regulador da concorrência, quer a 
licitude da postura das seguradoras no ramo saúde, quer a in-
tenção subjacente das recentes notificações dirigidas a médicos 
dentistas pela AdC, solicitando um conjunto de informações re-
levantes no âmbito da oferta de seguros. Em resposta às ques-
tões colocadas pela OMD, a AdC clarifica, dentro do permitido 
pelos limites legais do inquérito, que se encontra atualmente a 
investigar o mercado das seguradoras no setor da saúde, de 
modo a apurar eventuais atos ilícitos no setor da concorrência. 
Designadamente, a prática de concertação de preços atribuídos 
aos atos médicos abrangidos pelas referidas tabelas de seguros. 

A 29 de setembro, em entrevista à RTP, o bastonário da OMD 
defende que os seguros de saúde necessitam de maior regu-
lação e que cabe à Entidade Reguladora da Saúde atuar. “Des-
tacaria a área dos seguros e convenções que necessita de 
uma regulação forte. Vê-se, por exemplo, na área da medicina 
dentária um proliferar de “seguros” gratuitos que, obviamen-
te, são um engano à população. Diria: seguros entre aspas, 
sustenta Orlando Monteiro da Silva, acrescentando que tem 
“a convicção que a ERS deverá ter um papel forte na regula-
ção, nomeadamente numa altura em que o Serviço Nacional 
de Saúde não está capaz de responder a vários níveis àquilo 
que dele se espera”.
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11

10 | Orlando Monteiro da Silva, presidente-eleito da FDI, é ouvido nas Nações Unidas.

11 | Congresso anual da FDI, México.

12 | Natália Lucas Nunes, eleita para o Comité Comunicação e Suporte aos 
 Associados da FDI.

13 | Kit de Ação sobre as Doenças Não Transmissíveis.
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Bastonário da OMD na FDI
Doenças Não Transmissíveis em destaque

A 16 de junho,  10 em audiência nas Nações Unidas, Orlando 
Monteiro da Silva, presidente-eleito da Federação Dentária Inter-
nacional (FDI), defende a inclusão das doenças da cavidade oral 
na lista de doenças crónicas . Também a nível nacional, o repre-
sentante dos médicos dentistas continua a desenvolver esforços 
para colocar as doenças crónicas na agenda política e solicita ao 
novo ministro da Saúde, Paulo Macedo, uma audiência com o 
objetivo de discutir o importante papel que a saúde oral deveria 
desempenhar na Cimeira de Doenças Não Transmissíveis (DNT), 
mais vulgarmente designadas por crónicas, da Assembleia-Geral 
das Nações Unidas com os Chefes de Estado.

Em setembro,  11 no Congresso Anual da FDI que decorre na 
Cidade do México, o bastonário da OMD assume a presidência 
da FDI, tornando-se no primeiro português a ocupar o cargo 
na instituição que há 110 anos representa a medicina dentária a 
nível mundial. Por nomeação da OMD, a médica dentista Natália 
Lucas Nunes integra o comité da Federação Dentária Interna-
cional responsável pela comunicação e suporte aos associados 
(“Communications & Members Support Committee”).  12 

No dia 12, data em que se comemora o Dia Mundial da Saú-
de Oral 2011, a OMD, em estreita parceria com a FDI, coloca 
em destaque as DNT através do lançamento de um kit médico 
para responder ao forte crescimento desta “epidemia” de doen-
ças, responsáveis por aproximadamente 60% da mortalidade a 
nível global. Entre as DNT mais prevalentes encontram-se as 
doenças orais, estimando-se que a cárie dentária afete 90% 
da população mundial. O Kit de Ação sobre as Doenças Não 
Transmissíveis  13 é um instrumento prático que pode ser uti-
lizado por médicos dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisio-
terapeutas e médicos quando comunicam com os doentes e o 
público sobre as DNT, e sobre como a sua saúde pode ser me-
lhorada através de mudanças positivas no comportamento e no 
estilo de vida. A 8 de maio de 2012, as Nações Unidas integram 
a saúde oral nas Doenças Não Transmissíveis.

Congresso OMD
Tabela de Nomenclatura apresentada

A elaboração de uma Tabela de Nomenclatura  14 que fosse ao 
encontro das funções de regulação delegadas pelo Estado e dos 
princípios basilares da profissão definidos estatutariamente foi, 
desde sempre, uma aspiração da OMD. A 23 de agosto, o regu-
lamento é publicado em Diário da República e, em novembro, a 
tabela é apresentada pelo bastonário no XX Congresso da OMD, 
no Centro de Congressos de Lisboa. 

Trata-se de uma nomenclatura feita por médicos dentistas, para 
médicos dentistas e ao serviço dos utentes. Esta ferramenta de 
trabalho, imprescindível ao exercício diário da profissão, espelha 
claramente os desígnios da OMD e a sua ação no plano ético, 
deontológico e de qualificação profissional. É um documento 
imprescindível, que certifica que todos os envolvidos, médicos 
dentistas, doentes, sistema de saúde, subsistemas, convenções, 
seguradoras, planos de saúde e outras entidades reguladoras, 
utilizam a mesma terminologia. Há 786 atos da medicina dentá-
ria descritos na Tabela da Nomenclatura, que tem de ser adota-
da até ao final de 2012.

Ainda no Congresso da OMD, um outro momento assume-se 
como marcante para a profissão e população em geral: enquan-
to decorre o debate do Orçamento de Estado para 2012, o se-
cretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Leal da Costa, 
anuncia na sessão solene que a verba para o cheque-dentista 
merecerá toda a atenção do Governo, bem como o seu alarga-
mento à prevenção do cancro oral. 
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01

01 | OMD assina protocolo com o Infarmed. 
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O ano de 2012 é de viragem em matéria de controlo e fiscaliza-
ção dos branqueamentos dentários. Para tal, em muito contribui 
o protocolo de colaboração assinado entre o Infarmed e a OMD, 
a 9 de novembro,  01 durante o XXI Congresso da Ordem.  
O acordo permite um maior controlo e fiscalização da utilização 
de peróxido de hidrogénio, uma substância usada pelos médi-
cos dentistas nos branqueamentos dentários e que pode causar 
danos à saúde quando não é aplicada corretamente. O basto-
nário destaca que “nos últimos anos, têm proliferado anúncios 
de branqueamentos dentários em cabeleireiros, centros de es-
tética, spas, entre outros, sendo, no entanto, proibida por lei a 
comercialização nestes espaços de concentrações de peróxido 
dentário superiores a 0,1%”. E ressalva que a substância deve 
ser aplicada “por um médico dentista devidamente habilitado”, 
pois “não pode ser utilizada, por exemplo, em pessoas com le-
sões nas gengivas, cáries dentárias e lesões pré-malignas, sob 
pena de estas situações se agravarem”. 

O protocolo abre a porta a uma “maior fiscalização e monito-
rização da utilização desta substância imposta pela legislação 
europeia, incluindo em situações de publicidade enganosa”. Por 
outro lado, é mais um passo na “troca de informação e de acon-
selhamento técnico-científico na área dos dispositivos médicos, 
produtos cosméticos e do medicamento relacionados com a 
medicina dentária”. 

Este documento surge num momento em que a OMD reforça 
as denúncias sobre esta matéria. Em fevereiro, volta a alertar 
a IGAS e ASAE para a realização destes tratamentos. No se-
guimento dos ofícios da Ordem, vários estabelecimentos são 
inspecionados e verificaram-se situações em que existe a efe-
tiva realização de tratamentos de branqueamento dentário por 
pessoas não habilitadas. Os factos apurados dão origem, em 
alguns casos, a inquéritos criminais. Em março, a IGAS reco-
nhece em ofício o esforço dos médicos dentistas e da OMD que 
ultimamente participaram em mais de uma centena de ações de 
fiscalização em todo o país e contribuíram para o encerramento 
de vários estabelecimentos por constituírem grave risco para a 
saúde pública.

Em dezembro, uma série de gabinetes de estética em Portugal 
Continental e nas ilhas são alvo de denúncias e inspeções com 
o objetivo de detetar irregularidades no âmbito de serviços rela-
cionados com o branqueamento dentário. 

Protocolo resulta de anos de diligências

Cabe à OMD, nos termos do seu Estatuto, defender o cumpri-
mento da Lei, nomeadamente no que se refere à profissão e ao 
título de médico dentista, atuando judicialmente quando tal se 
justifica. Na prossecução e concretização desta atribuição, na 
defesa da saúde pública e dos interesses dos médicos dentistas, 
a Ordem tem desenvolvido esforços no combate às irregularida-
des, denunciando-as às autoridades competentes e participan-
do em diversas ações de fiscalização.

Em 2009, na sequência de uma queixa apresentada em feve-
reiro sobre a realização de branqueamento dentário em hotéis, 
SPA e estabelecimentos de beleza e estética algarvios, a Enti-
dade Reguladora da Saúde (ERS) dá conhecimento à OMD da 
situação, reconhecendo ser competência estatutária da Ordem 
“defender a ética, deontologia e qualificação profissional dos 
seus membros, com o intuito de assegurar e fazer respeitar 
o direito dos utentes a uma medicina dentária qualificada”. Na 
sequência desta informação, a Ordem intercede junto da Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS) e solicita a “intervenção conjunta 
das entidades públicas competentes”, para que sejam “tomadas 
medidas no terreno”.

O ato médico-dentário de branqueamento dentário é descrito 
pela Comissão Europeia, no âmbito da profissão regulamentada 
da medicina dentária (Diretiva nº36/2005/CE do Conselho e do 
Parlamento Europeu de 7 de Setembro) ao nível da Comissão 
Científica em Produtos de Consumo. 

O branqueamento dentário não é uma simples operação estéti-
ca, constituindo uma intervenção própria do conteúdo funcional 
da medicina dentária, que tem de acontecer em ambiente clíni-

OMD ALCANÇA MAIOR FISCALIZAÇÃO
PARA BRANQUAMENTOS DENTÁRIOS
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02 | Conselho Deontológico e de Disciplina da OMD. 
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co, por profissionais de saúde qualificados. Daí que a 20 de se-
tembro de 2011, o Conselho Europeu da União Europeia aprova 
a Diretiva nº 2011/84/EU que altera Diretiva 76/768/CEE rela-
tiva aos produtos cosméticos. Com este novo diploma, a utiliza-
ção de produtos de branqueamento dentário, que contêm entre 
0,1 % e 6 % de peróxido de hidrogénio, só pode ser feita após o 
médico dentista realizar um exame clínico e tratamento prévio.

Em novembro do mesmo ano, são denunciadas a várias autori-
dades competentes - IGAS, ERS, ARS, INFARMED e ASAE - si-
tuações relacionadas com a prática de branqueamento dentário 
em SPA, cabeleireiros, gabinetes de estética e parafarmácias, 
em diversos locais do país. Estas denúncias têm também um 
efeito preventivo, com efeitos claros em toda a comunidade, 
tanto mais que a OMD não tem notícias da continuidade da pres-
tação de tratamentos de branqueamento dentário nos estabele-
cimentos referenciados.

OMD continua atenta

Perante a deteção de irregularidades nos tratamentos de bran-
queamento, a Ordem mantém uma atitude vigilante. A 3 de fe-
vereiro de 2013, em declarações a uma reportagem do Diário 
de Notícias, o bastonário da OMD explica que “a ERS, Infarmed, 
DGS ou IGAS têm reportado e investigado várias irregularida-
des, como cabeleireiros e centros de estética a fazer branquea-
mentos dentários quando não podem colocar nada diretamente. 
Depois cobram 40 ou 50 euros, que, claro, ainda é abaixo do pe-
dido em médicos dentistas”. Para definir as regras e trazer mais 
fiscalizações, está prevista a criação de uma Comissão Nacional 
de Medicamentos e Produtos de Saúde do âmbito da Medicina 
Dentária, ao abrigo do protocolo de colaboração entre OMD e 
Infarmed. Um dos objetivos da comissão será a “notificação de 
efeitos indesejáveis dos branqueamentos dentários, que pas-
saram a ter novas regras impostas por uma diretiva europeia”. 

A 22 de março, numa entrevista à TVI24, Orlando Monteiro da 
Silva explica que os produtos de branqueamento dentário, “em 

concentrações muito baixas, são de venda livre” e que, nes-
ses casos, “o Infarmed, a IGAS e a OMD têm detetado várias 
situações de produtos que são vendidos sem rotulagem, sem 
marcação, sem a designação CE, sem que estejam identifica-
dos os produtos que estão contidos e são comercializados, em 
inúmeras entidades, desde cabeleireiros, SPA ou esteticistas.”

“O nosso alerta é para que, efetivamente, as pessoas se infor-
mem e estejam atentas a estas condições para que não possa 
haver consequências para a saúde por via da venda irregular 
deste tipo de produtos”, alertou o bastonário.

Em maio de 2014 também o Infarmed desaconselha publica-
mente a compra de produtos para branqueamentos dentários à 
venda em lojas e alerta que está em curso uma colheita destes 
para análise laboratorial. Por isso, recomenda aos consumido-
res que não comprem kits para branquear os dentes em casa. 

Atenta à informação prestada ao consumidor, a OMD tem  
atualmente disponível na sua página eletrónica um folheto edu-
cativo sobre branqueamento dentário. A comunicação da OMD 
revela-se extremamente eficaz.

2012 | O ANO EM REVISTA
Código Deontológico
Revisão ao abrigo do Estatuto

A 26 de janeiro, o Conselho Deontológico e de Disciplina (CDD) 
elabora um conjunto de esclarecimentos sobre esta matéria, 
que são disponibilizados sob a forma de perguntas frequentes 
na área reservada da página eletrónica da OMD.  02 

A 1 de fevereiro, este órgão coloca em apreciação pública a pro-
posta de revisão do Código Deontológico da Ordem dos Médicos 
Dentistas. Recorde-se que, em outubro de 2011, o CDD dá início ao 
processo de revisão do Código Deontológico atualmente em vigor, 
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03 | OMD apresenta queixa na ERS.

04 | OMD entrega queixa contra empresas que 
 comercializam planos de saúde oral.

 

 



98 .  99 .  00 .  01  .  02 .  03 .  04 .  05 .  06 .  07 .  08 .  09 .  10 .  1 1  .  12  .  13  .  14 .  15  .  16  .  17  .  18

67  

ao abrigo do Estatuto da OMD, cujo texto final será aprovado no 
decurso deste ano em sede de Assembleia-Geral extraordinária. 

Caso Vitaldent
Publicidade enganosa e exercício ilegal

O ano fica marcado pelo processo das clínicas Vitaldent, que 
chega ao conhecimento público por via dos alertas da Ordem 
para a publicidade enganosa praticada pela rede. Em fevereiro, 
a OMD apresenta uma queixa na ERS e anuncia que vai rea-
lizar as diligências judiciais necessárias, uma vez que deteta 
que a rede de clínicas está a promover em folhetos comerciais 
serviços de médicos dentistas “especialistas em implantologia”, 
quando em Portugal não existe este título ou especialidade. 
Além de publicidade enganosa, o Conselho Deontológico e de 
Disciplina da OMD deteta a violação da relação entre doente e 
médico dentista, ao introduzir nas suas clínicas a figura comer-
cial do “assessor odontológico”, que não é médico dentista, nem 
estomatologista, e procede ao atendimento de utentes.  03

Em agosto, a ERS dá conta de que já recebeu 25 reclamações 
relativas à Vitaldent dos Clérigos, aconselhando os utentes a 
apresentarem queixa no Ministério Público. Desde 2010, são 
1.888 as queixas. Também a OMD apresenta uma denúncia na 
Procuradoria-Geral da República, uma vez que o diretor clínico 
daquela unidade não tem qualificações para exercer o cargo, e 
pede “mão firme” contra o grupo. 

Após estas denúncias, as clínicas da empresa, que se encontram 
espalhadas pelo país, acabam por fechar, lesando alguns utentes 
que pagaram por tratamentos que não chegaram a fazer.

Seguros de saúde
Bastonário participa em debates

A discussão sobre os seguros de saúde é um tema que se man-
tém em 2012. Para elucidar a população, a OMD integra o painel 

de convidados em duas edições do programa “Sociedade Civil”, 
emitido pela RTP2. A 7 de março, o bastonário junta-se a outros 
convidados para responder a questões, como “Um em cada cin-
co portugueses tem seguro de saúde, mas será que compensa? 
Que contas fazem na altura de contratar um seguro de saúde? 
Que situações o seguro deve cobrir? Como reclamar quando 
alguma coisa corre menos bem? Não deveria haver uma maior 
transparência neste setor?”

A 10 de abril, Orlando Monteiro da Silva participa no debate “Se-
guros de Saúde Oral: Como escolher?”, inteiramente dedicado à 
área da medicina dentária e ao facto dos cuidados dentários não 
estarem cobertos pelos seguros de saúde tradicionais ou serem 
muito onerosos de subscrever. “Mas como funcionam estes se-
guros? Que coberturas incluem? Como escolher? Para quando 
a inclusão de médicos dentistas no SNS? Que prevenção as-
sume o Estado nesta área da saúde? Qual o ponto de situação 
do “cheque-dentista”?” Estes são alguns dos temas abordados. 

Em outubro, a OMD entrega à Entidade Reguladora da Saúde, 
Autoridade da Concorrência e Instituto de Seguros de Portugal 
uma queixa contra empresas que comercializam planos de saúde 
oral. Em causa estão dados compilados pela OMD junto dos seus 
membros através de um inquérito exaustivo em que obteve 2.767 
respostas e que reforçam a posição da Ordem sobre as suspeitas 
de abuso de posição dominante e concertação de preços. Já em 
2008, a OMD apresentou queixa às autoridades sobre a existên-
cia de tratamentos “gratuitos” em planos de saúde.  04

Educação na agenda nacional e internacional
Qualificações profissionais e ensino superior

A 2 de fevereiro, a Comissão Europeia organiza uma conferên-
cia para explicar as principais alterações introduzidas pela pro-
posta legislativa que modifica a Diretiva sobre o Reconhecimen-
to das Qualificações Profissionais (DRQP). Também o comité do 
Parlamento Europeu dedicado ao mercado interno e proteção 
do consumidor, IMCO (Internal Market and Consumer Protec-
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05

06

05 | Reunião com o Presidente do Governo  
 Regional dos Açores.

06 | Presidente da República recebe representantes 
 da OMD.
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tion), organiza uma primeira troca de impressões sobre este 
assunto, a 28 de fevereiro. A 25 de abril, o Comité realiza uma 
reunião em que continua a debater a proposta da Comissão so-
bre a DRQP, sob o tema “Crescimento & Mobilidade: Modernizar 
a Diretiva sobre Qualificações Profissionais”. Esta será votada 
em sessão plenária a 14 de janeiro de 2013. 

A nível nacional, a OMD participa em maio na reunião do Conse-
lho Consultivo da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior (A3ES), em que são abordadas as futuras atividades 
do organismo, como a estimulação de certificação do siste-
ma interno de qualidade, ao nível das instituições de ensino, a 
realização em outubro de uma conferência internacional sobre 
“tendências atuais de acreditação”, com destaque para a com-
paração entre os quatro sistemas mais utilizados a nível mun-
dial: Sistema de Ranking Europeu, Learning Outcomes, Quality 
Enhancement, Gestão de Risco. O Conselho Consultivo é um 
órgão de aconselhamento em matéria de garantia da qualidade 
do ensino superior e de apoio às decisões do Conselho de Ad-
ministração.

Saúde oral nos Açores e Madeira
Ilhas empenhadas nestes cuidados

Não é só em Portugal Continental que se procuram soluções 
para melhorar a saúde oral da população.

Em maio, o secretário regional dos Assuntos Sociais, Francisco 
Jardim Ramos, acompanhado por Gil Fernandes Alves, refere 
na abertura da operação Dente São 2012 que o Governo quer 
alargar o programa regional de saúde oral também às grávidas. 
Na Madeira, todas as crianças do pré-escolar e 1º ciclo do en-
sino básico estão abrangidas pelo programa regional de saúde 
oral.

A 21 de junho, nos Açores, o bastonário da OMD reúne com o 
presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, para 
analisar a situação atual do exercício da profissão e da saúde 

oral na região. Acompanhado por Artur Lima, representante da 
Região Autónoma dos Açores no Conselho Diretivo da Ordem, 
Orlando Monteiro da Silva aproveita para saudar o esforço efe-
tuado no sentido de dotar aquela região autónoma com melho-
res serviços e condições na área da saúde oral.  05

Relações institucionais
Protocolo com a ACSS

Reuniões e novas parcerias marcam o ano de 2012. 

A 26 de junho, a Ordem dos Médicos Dentistas e a Administra-
ção Central do Sistema de Saúde (ACSS) assinam um protoco-
lo de cooperação no âmbito da prescrição eletrónica. Este tem 
como finalidade regular a forma, extensão e limites da comuni-
cação e validação de dados a efetivar entre a ACSS e a OMD 
no domínio do acesso e tratamento da informação dos médicos 
dentistas que exercem em Portugal.

A 10 de julho, o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, 
recebe os representantes da OMD, liderados pelo bastonário 
Orlando Monteiro da Silva, que dão conta da difícil situação que 
os médicos dentistas enfrentam na atual conjuntura nacional. A 
desvalorização do trabalho qualificado é um dos problemas in-
dicados. A OMD aponta dois exemplos concretos: a proliferação 
da atividade de gestão de planos de saúde por macro estrutu-
ras empresariais e a contratação de atos gratuitos, cuja elevada 
relevância pública não corresponde a uma (justa) contrapartida 
devida ao prestador.  06

A 14 de dezembro, o bastonário da OMD recebe o ministro da 
Saúde, Paulo Macedo, que pela primeira vez se desloca à sede 
da Ordem, no Porto. Na visita, o detentor da pasta da Saúde 
realça “o papel de grande responsabilidade e a mais-valia que a 
Ordem dos Médicos Dentistas tem constituído na parceria com 
o Ministério da Saúde em diversos domínios, por exemplo no 
acompanhamento do Programa Nacional da Saúde Oral (che-
que-dentista), no licenciamento das clínicas e consultórios, na 
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07 | OMD recebe ministro da Saúde na sua sede no Porto.

08 | Dia das Profissões Liberais, Bruxelas.

09 | Paulo Ribeiro de Melo, é eleito para o Comité da Saúde Pública da FDI.

10 | Documento “Visão 2020”, da FDI.
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implementação do sistema de receituário eletrónico e no levan-
tamento epidemiológico, em curso, do estado de saúde oral da 
população portuguesa, só para nomear alguns exemplos”.  07

A 20 de dezembro, o grupo de trabalho designado pela Ordem 
reúne com o Infarmed, em Lisboa, para debater dossiers impor-
tantes da profissão, nomeadamente: branqueamentos dentários; 
dispositivos médicos (ex. implantes dentários); fármacos nos 
consultórios; Rx portáteis em medicina dentária e laboratórios 
de prótese dentária (registo e supervisão). O Infarmed nomeou 
como coordenador do grupo de trabalho o médico dentista An-
tónio Faria. Em representação da OMD, participam Paulo Ribeiro 
de Melo e Tiago Pires Frazão, médicos dentistas, e Filipa Carva-
lho Marques, advogada, diretora do Departamento Jurídico. São 
acompanhados pelo bastonário da OMD, Orlando Monteiro da Sil-
va, e pelo presidente do Infarmed, Eurico Castro Alves.

Defesa dos profissionais liberais
Empenho na dignificação da profissão

A 19 de julho, decorre em Bruxelas uma conferência que as-
sinala o Dia das Profissões Liberais. No âmbito do Conselho 
Económico e Social Europeu (CESE), representantes de várias 
ordens profissionais de todo o espaço europeu reforçam a im-
portância do papel da regulação de forma a encontrar um equi-
líbrio entre a competitividade e a qualidade. A desvalorização 
do trabalho qualificado é transversal a toda a União Europeia 
e a todas as profissões liberais - sendo uma das consequên-
cias da crise económica e financeira. Esta é uma das principais 
conclusões da conferência. O bastonário da OMD e presidente 
do CNOP, Orlando Monteiro da Silva, representa Portugal no 
evento e lembra que “as pequenas e médias empresas e os 
profissionais liberais são o verdadeiro tecido produtivo da União 
Europeia, que asseguram a prestação de serviços e cuidados 
tão importantes como a saúde”.  08

O bastonário volta a esta questão a 6 de agosto, numa reflexão 
dirigida a toda a classe, em que deixa um alerta: “O setor das 

profissões qualificadas em Portugal carece pois de uma regu-
lação efetiva, moderna, que atue, no tempo próprio, articula-
damente. É urgente a reestruturação de entidades regulado-
ras setoriais, de fiscalização e concorrência que, umas vezes 
se atropelam, noutras ignoram vazios regulatórios, distorcendo 
uma desejável e sã concorrência”. 

Dias mais tarde, em declarações à reportagem do Diário de No-
tícias intitulada “Dentistas a receber 15% do valor do tratamen-
to”, da edição de 23 de agosto, o bastonário afirma que uma 
“extração de dente pode custar 50 euros, mas o médico dentista 
recebe 7,5 euros, o que revela uma completa desvalorização da 
profissão”.

“Visão 2020” apresenta desafios
OMD na Federação Dentária Internacional

No Congresso Anual da FDI, que decorre em Hong Kong, en-
tre 29 de agosto e 1 de setembro, o secretário-geral da OMD, 
Paulo Ribeiro de Melo, é eleito para o Comité da Saúde Pública 
da federação. Este é um dos mais importantes comités des-
ta organização internacional, sendo responsável por ações na 
área da promoção e prevenção da saúde oral em países menos 
desenvolvidos.  09

A 12 de setembro, a OMD em estreita colaboração com a FDI, 
assinala o Dia Mundial da Saúde Oral 2012, e põe em evidência 
o documento “Visão 2020” como uma resposta estratégica a 
longo prazo face aos principais desafios que a saúde oral en-
frenta.  10

Ano de eleições
Mudanças na estrutura da Ordem

No âmbito das especialidades, a 9 de novembro, é publicado 
em Diário da República o novo regulamento interno do Colé-
gio de Especialidade de Ortodontia, que incorpora as alterações 
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aprovadas na reunião do Conselho Diretivo de 13 de outubro. 
Destaca-se a alteração correspondente aos prazos de apresen-
tação de candidaturas ao processo de atribuição de idoneidade 
de departamento ou unidade de ensino superior de medicina 
dentária. 

A 1 dezembro realizam-se eleições para o triénio 2013/2015. 
Orlando Monteiro da Silva é reconduzido no cargo e a toma-
da de posse dos órgãos sociais decorre a 15 de dezembro, no 
Porto. Durante a cerimónia é lida uma mensagem do ministro 

da Saúde, Paulo Macedo: “Não tendo havido no passado a visão 
histórica de incorporar a medicina dentária no Serviço Nacional 
de Saúde, mais de 30 anos decorridos, o caminho a prosseguir, 
num espectro de mais de 5.000 consultórios e clínicas de me-
dicina dentária e de cerca de 7.500 médicos dentistas existen-
tes no país, é o da continuação e aprofundamento da parceria 
entre os setores público, privado e social, desenvolvendo-se a 
adequada regulação no sentido de, através destes dois últimos, 
proporcionar cuidados de saúde oral à população”.  11 | 12

13
11 | Tomada de posse dos Orgãos Sociais da OMD.

12 | Tomada de posse dos Orgãos Sociais da OMD.
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01

02

01 | Campanha “Saúde Oral é Saúde Geral”. 
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A educação e consciencialização da população para a impor-
tância da saúde oral na saúde geral, na qualidade de vida e no 
bem-estar, têm pautado a atuação da OMD desde sempre. Este 
sentido de responsabilidade social e do papel de educador está 
presente nas metas definidas para todos os anos de atividade. 
2013 é um ano particularmente rico em termos de comunicação 
direcionada para a população, não só via iniciativas da OMD, 
mas também pelo convite de vários parceiros para participar em 
projetos vocacionados para a promoção da saúde oral. 

A 1 de abril, a OMD estreia uma campanha desenvolvida pelo 
Departamento de Comunicação da OMD para promover a saúde 
oral nas rádios líderes de audiências a nível nacional. Ao lon-
go de dois meses, a Rádio Renascença, no programa “Acordar 
Portugal”, e a RFM após o bloco noticioso das 19 horas, divul-
gam as melhores práticas para uma boa saúde oral e o efeito 
que ela pode ter na saúde em geral. Pela primeira vez, a OMD 
desenvolve neste meio de comunicação uma campanha com a 
intenção de alertar para a importância e necessidade da visita 
regular ao médico dentista. A campanha é dirigida a diferentes 
públicos-alvo, de todas as idades e estratos sociais. 

A divulgação dos programas no Facebook da OMD, na altura  
com 4400 seguidores, chegou a um universo de mais de 83 
mil pessoas. 

A 21 de maio, os médicos dentistas Paulo Ribeiro de Melo e 
Cassiano Scapini são entrevistados para o programa Socieda-

de Civil, exibido na RTP2, onde abordam o cheque-dentista e o 
bruxismo, respetivamente. A 14 de junho, no mesmo programa, 
a médica dentista Eunice Virgínia Carrilho integra o painel do 
tema do dia “A imagem tem assim tanta importância?”, para fa-
lar sobre a medicina dentária e a promoção da saúde oral. A 20 
de agosto, discute-se a influência do tabaco nas doenças orais. 
A médica dentista Marta dos Santos Resende é a convidada. 

A 29 de outubro, com o intuito de alertar a população para o fac-
to de as doenças orais puderem ser consideradas um fator de 
risco para o AVC (Acidente Vascular Cerebral), vários médicos 
dentistas, em representação da OMD, participam num rastreio 
de prevenção, organizado pela Sociedade Portuguesa do AVC 
para assinalar o dia mundial da doença. A iniciativa enquadra-se 
promoção da importância de uma boa saúde oral no contexto 
da saúde em geral, neste caso das doenças cardiovasculares, 
algo defendido pela Federação Dentária Internacional (FDI). Na 
defesa destes princípios, no congresso da Ordem dos Médicos 
Dentistas, em novembro, são realizadas diversas conferências 
dedicadas ao tema “Saúde oral, saúde em geral”. 

No âmbito da parceria entre a OMD e o programa Sociedade 
Civil, da RTP2, neste ano, a Ordem participa ainda em mais duas 
emissões dedicadas à saúde oral. A 15 de novembro, o médico 
dentista Pedro Ferreira Trancoso esclarece alguns dos riscos 
do cancro oral. A 16 de novembro, o secretário-geral da OMD, 
Paulo Ribeiro de Melo, fala sobre a importância do sorriso. 

Em novembro arranca também uma campanha da OMD na im-
prensa escrita. Ao longo de mais de dois meses, os leitores das 
duas revistas com maior audiência conjunta em Portugal, Notí-
cias Magazine e Correio da Manhã, são alertados para as doen-
ças da boca, a importância da sua prevenção, as consequências 
para a saúde em geral e os cuidados a ter com a saúde oral nas 
diferentes faixas etárias. “Saúde Oral é Saúde Geral” é o mote 
da campanha publicitária.   01

O ano de 2014 arranca, por isso, com esta campanha nas re-
vistas distribuídas pelo Jornal de Notícias/ Diário de Notícias 

PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL:
UMA PRIORIDADE A LONGO PRAZO

Ouvintes diários na Rádio Renascença
1h21m de tempo médio de escuta, em
4h de programa

Ouvintes diários na RFM
1h05m de tempo médio de escuta, em
4h de programa

355.000

447.000

Bareme Rádio Marktest
Dez’12 - Universo - AAV e ATSL
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02 | A OMD nas redes sociais. 
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e Correio da Manhã. Todas as semanas é abordado um tema 
diferente. A cárie e as doenças das gengivas, a prevenção na 
saúde oral associada a uma vida saudável em doentes com dia-
betes ou doenças cardiovasculares são alguns dos assuntos em 
destaque. No lançamento da campanha, o bastonário da OMD, 
Orlando Monteiro da Silva, realça que “prevenir é sempre mais 
fácil e económico do que tratar e infelizmente a saúde oral ainda 
é pouco valorizada pelos portugueses, que continuam a olhar 
para as doenças da boca como adiáveis. Não o são. Os cus-
tos do deixar andar em saúde oral são muitos e elevados, seja 
no plano financeiro, da saúde em geral, mas também no plano 
social e psicológico”. A campanha caracteriza-se por uma co-
municação positiva e informal, com uma linguagem acessível a 
todos os leitores, de forma a garantir que com pequenos passos 
diários é muito fácil zelar pela boa saúde oral, essencial para a 
saúde em geral.

35 programas sobre saúde oral em 11 anos

A colaboração entre a OMD e a RTP2, iniciada em dezembro 
de 2003, representa um marco em termos de comunicação di-
recionada para a população portuguesa. O protocolo permitiu a 
elaboração conjunta de programas dedicados exclusivamente à 
saúde oral, contabilizando-se entre 2004 e o início de 2006, 17 
emissões com responsabilidade editorial direta da OMD, ver-
sando diferentes temáticas. Em 2004, o programa que regista 
maior audiência, com 70 mil espectadores, é dedicado à “Saúde 
oral nas crianças e adolescentes“. 

Inicialmente no “Tudo em Família” e, a partir de 3 de abril de 
2006, no “Sociedade Civil”, esta parceria contribui para, ao lon-
go dos anos, promover a medicina dentária, as suas áreas de 
intervenção e potencialidades, dando relevo à importância da 
saúde oral nas suas várias vertentes junto do público em geral.

A OMD participa neste projeto desde a primeira hora, com o pla-
neamento anual de sete programas diferenciados para o “Tudo 
em Família”, com seleção dos temas a abordar, cedência de 

conteúdos referentes ao assunto em questão, sugestões e per-
fis dos convidados (de diferentes áreas médicas e científicas) 
para o espaço de atividades e esfera de intervenção dos par-
ceiros. No “Sociedade Civil“ assume-se que a responsabilidade 
editorial do programa passa a ser da direção da RTP 2, e não 
dos parceiros como até aí, mas em articulação com os mes-
mos. Na escolha dos temas e do seu tratamento, o programa 
toma como fatores de referência não apenas as agendas dos 
parceiros, mas também a atualidade e a relação com o resto do 
mundo nas matérias tratadas. De 2006 a 2013, a OMD participa 
em 18 programas, tanto como convidada do painel de debate, 
como em reportagens ou na rubrica “Resposta dos Parceiros”.

A era das redes sociais

A evolução tecnológica traz novos meios de difusão da men-
sagem, nomeadamente pelas redes sociais. O Facebook é um 
desses exemplos e através do qual a OMD assinala efemérides 
e transmite conteúdos que visam obter o maior alcance para a 
promoção da saúde oral.  02

Também os estudos realizados pela Ordem cumprem essa 
missão. Além da sua divulgação junto da comunicação social, 
a OMD aposta também na realização de vídeos sobre várias 
temáticas e recorre a plataformas como a sua página eletró-
nica ou o Youtube para dar a conhecer a médicos dentistas e 
população em geral as conclusões dos diversos estudos que 
faz anualmente. Números da Ordem (dados estatísticos refe-
rentes à medicina dentária portuguesa), Barómetro de Saúde 
Oral (indicadores dos hábitos, acesso, perceções e motivações 
da população face aos cuidados de saúde oral), Diagnóstico aos 
Profissionais de Medicina Dentária (indicadores sobre a realida-
de dos médicos dentistas no trabalho) ou Diagnóstico à Empre-
gabilidade (indicadores sobre o acesso ao mercado de trabalho) 
são exemplos de estudos que a Ordem realiza com regularidade 
para aferir uma série de dados relevantes para estudar, avaliar 
e monitorizar o estado, o acesso e as políticas de saúde oral.
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04

05

03 | Antitabagismo e deteção precoce do cancro oral são prioridades.

04 | Conselho Diretivo nomeia médicos dentistas para integrar o grupo de 
 trabalho antitabagismo.

05 | Entrevista do bastonário à Revista Maxillaris.
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2013 | O ANO EM REVISTA

Novos grupos de trabalho
Antitabagismo e cancro oral são os visados

Ciente de que não há saúde geral sem saúde oral, a OMD consti-
tui dois grupos de trabalho que visam a prevenção e a mudança 
de hábitos junto da população.  03

Na reunião de janeiro, o Conselho Diretivo da OMD nomeia o 
Grupo de Trabalho Antitabagismo que vai colaborar com a Di-
reção-Geral da Saúde no Programa Nacional para Prevenção 
do Tabagismo. O grupo é constituído pelos médicos dentistas 
Marta dos Santos Resende, Eunice Virgínia Carrilho, José Frias 
Bulhosa, Tiago Pires Frazão e Ricardo Oliveira Pinto. No mesmo 
encontro é também nomeada a equipa que vai acompanhar a 
proposta de inclusão do diagnóstico precoce do cancro oral no 
cheque-dentista. Esta é composta pelos médicos dentistas Or-
lando Monteiro da Silva, Paulo Ribeiro de Melo, Pedro Ferreira 
Trancoso, José Frias Bulhosa e pelo consultor externo António 
Mano Azul.  04 

Nesse âmbito, em maio, a OMD realiza um inquérito aos médi-
cos dentistas para avaliar os seus hábitos tabágicos e atitude 
perante os doentes. Em outubro, o Parlamento Europeu apro-
va uma proposta da Comissão Europeia para rever a diretiva 
de produtos de tabaco, datada de 2001, aumentando as adver-
tências. Esta revisão acontece numa altura em que o Minis-
tério da Saúde anuncia uma nova Lei do Tabaco para tornar 
livre de fumo todos os espaços públicos fechados, entre outras 
medidas.
 
Em dezembro, no sentido de realçar a importância da deteção 
precoce do cancro oral, a OMD pede que o arranque do progra-
ma de rastreio oral seja uma prioridade. Em declarações à TSF, 
o bastonário relembra que 2013 foi um ano de muito trabalho 
para dar início a este projeto e que existe a promessa do minis-
tro da Saúde de arrancar com o programa em 2014. 

Saúde oral na Convenção de Minamata
Tratado internacional sobre mercúrio

A 19 de janeiro, a Federação Dentária Internacional recebe o 
resultado do Comité Internacional de Negociação (INC5), que 
reuniu mais de 140 países, do Programa Ambiental das Nações 
Unidas (UNEP). Esta solução resulta de um processo que ar-
rancou em 2009, com o intuito de desenvolver um instrumento 
global, legalmente vinculativo, sobre o mercúrio.

A FDI afirma que quer a saúde oral, quer o ambiente, serão pro-
tegidos pelo tratado internacional sobre mercúrio, denominado 
de Convenção de Minamata. Esta vai regular diversas áreas, 
incluindo a utilização do mercúrio em produtos e processos in-
dustriais. Nas negociações de Tóquio, tal como defendido pela 
FDI e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), chega-se a 
consenso relativamente à diminuição gradual da utilização do 
amálgama dentário.

O presidente da FDI e bastonário da OMD, Orlando Monteiro da 
Silva, reage com satisfação perante esta solução apresentada 
pelo tratado, que “favorece diretamente quer a saúde pública, 
quer a segurança ambiental”. “Estamos satisfeitos, também, 
com o facto do tratado proposto reconhecer a necessidade 
de programas nacionais para prevenir a doença oral e apelar 
a um aumento da investigação no desenvolvimento de novos 
materiais alternativos. A FDI apoia uma abordagem de redução 
gradual, baseada na prevenção, investigação de novos materiais 
de restauração e na utilização das melhores práticas de gestão 
de resíduos”, conclui.

As prioridades da OMD
Bastonário traça rumo para próximo triénio

Em entrevista à revista Maxillaris, na edição de março,  05 

o bastonário da OMD revela as prioridades da Ordem para o 
próximo triénio. Estatuto, especialidades e formação profissio-
nal ganham relevância. Para Orlando Monteiro da Silva, o “novo 



98 .  99 .  00 .  01  .  02 .  03 .  04 .  05 .  06 .  07 .  08 .  09 .  10 .  1 1  .  12  .  13  .  14 .  15  .  16  .  17  .  18

80  

06
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06 | Dia Mundial da Saúde Oral.

07 | Diário Insular, 7 de junho.

08 | OMD reúne com a Comissão Parlamentar da Saúde.
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Estatuto não será uma alteração cosmética ou de pormenor. É, 
de facto, um novo Estatuto enquadrado pela Lei-quadro apro-
vada pela Assembleia da República, que elaborará as regras, 
os princípios pelos quais toda a profissão se passará a reger na 
regulação da OMD”. E explica que se iniciará um novo ciclo, “um 
novo paradigma, onde assentaremos a nossa atuação e prática”.  

Outro dos pontos focados é o projeto das especialidades que “é 
de fundamental importância e uma prioridade para este man-
dato. Estamos a implementá-lo com ponderação, identificando 
as melhores práticas da profissão a nível europeu e mundial”. 
Quanto à qualidade da formação dos médicos dentistas portu-
gueses não tem dúvidas: esta “permite-lhes hoje ter prestações 
de excelência em qualquer local”.

Agenda política voltada para a saúde oral
Reuniões e encontros institucionais

Estudos, encontros com os agentes políticos e defesa pública 
dos cuidados de saúde oral prestados aos portugueses marcam 
o ano de 2013. 

No Dia Mundial da Saúde Oral, a 20 de março, o ministro da 
Saúde, Paulo Macedo, anuncia a intenção da tutela em avançar 
com um programa de rastreio do cancro oral, doença que mata 
anualmente 500 portugueses. No mesmo dia, são conhecidos 
os resultados preliminares do III Estudo Nacional da Prevalência 
das Doenças Orais. Destaque para o facto de que existem hoje 
mais crianças, de seis e 12 anos, livres de cáries e que as metas 
definidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) podem ser 
alcançadas. Aos seis anos, 60 por cento das crianças estão 
livres de cárie dentária, em ambas as dentições, o que corres-
ponde a um aumento de 27 por cento em relação aos resultados 
obtidos em 2000.   06

 
A 3 de abril, na Assembleia da República, o ministro da Saúde 
realça o diálogo com a Ordem dos Médicos Dentistas, no âm-
bito da manutenção do cheque-dentista. São realizadas várias 

reuniões entre as partes envolvidas. Num contexto de cortes or-
çamentais na área da saúde, a OMD procura assegurar a pres-
tação de cuidados de saúde à população previstos no PNPSO. 
Pelos Açores, também em abril, é conhecido o documento 
“Contributos para a Reforma Hospitalar”, apresentado pela OMD 
ao Governo Regional e que contém propostas para a estratégia 
de saúde oral do arquipélago. Entre elas, a Ordem defende que 
é necessário dar prioridade à criação de uma carreira profis-
sional de médico dentista dos corpos especiais da função pú-
blica, que contemple a regulação profissional na área hospitalar 
e na de cuidados primários de saúde e de saúde pública. Na VII  
Reunião de Saúde Oral dos Açores, que decorre de 6 a 8 de ju-
nho, na Ilha Graciosa, o representante da Região Autónoma dos 
Açores no Conselho Diretivo da OMD, Artur Lima, defende que 
os cuidados de saúde oral seriam muito melhores se houvesse 
médicos dentistas em equipas multidisciplinares nos hospitais 
dos Açores.  07

A 2 de outubro, a OMD reúne com a Comissão Parlamentar da 
Saúde. A audiência é marcada para discutir as taxas cobradas 
pela ERS e o projeto Sinas Saúde Oral. “O valor das taxas está 
muito elevado e a própria ERS, o assume-o e pede ao Governo 
para adequar o valor [definido em portaria] ”, explica o basto-
nário. Cada consultório tem de pagar mil euros pelo primeiro 
registo, aos quais se adicionam 25 euros por cada profissional 
que ali trabalhe. As taxas anuais seguintes, de manutenção, são 
de 500 euros mais 12,5 euros por cada profissional de saúde. A 
Comissão Parlamentar de Saúde admite a convocação da ERS 
e da OMD para uma audiência conjunta. A OMD contesta ainda 
um estudo da ERS sobre qualidade e segurança dos consultó-
rios, que levanta suspeitas “infundadas” que colocam em causa 
milhares de profissionais, facto que fará parte da exposição a 
remeter ao Provedor de Justiça.  08

A 14 de outubro, à semelhança do que já se verifica no licen-
ciamento em Portugal Continental, na Região Autónoma dos 
Açores é aprovado pela Assembleia Legislativa o Decreto Le-
gislativo Regional n.º 17/2013/A, que estabelece o regime ju-
rídico da abertura, modificação e funcionamento das unidades 
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privadas de saúde, com ou sem fins lucrativos, qualquer que 
seja a sua denominação, natureza jurídica ou entidade titular 
da exploração. 

Dias depois, da Região Autónoma da Madeira chega a notícia 
de que um rastreio de saúde oral vai reunir, pela primeira vez, 
jovens de 13 anos, chegando a 1.300 crianças. O projeto é da 
Associação de Desenvolvimento do Norte (Adenorma) e junta a 
Ordem dos Médicos Dentistas na Madeira, contando com a co-
laboração do Serviço de Saúde da RAM através dos centros de 
saúde onde existe medicina dentária. Gil Alves, representante 
da RAM na OMD,  tem papel fundamental nesta estratégia.

A 25 de novembro, numa audiência com a vice-presidente da 
Assembleia da República, Teresa Caeiro, o bastonário da OMD 
entrega um documento com diversas propostas para a medicina 
dentária. Estas foram apresentadas aos médicos dentistas na ce-
rimónia de abertura do XXII Congresso da Ordem, com destaque 
para a prevenção social e de saúde pública, cujos bons resultados 
do cheque-dentista demonstram, de forma inequívoca, a otimiza-

ção de recursos na saúde, assim como a oportunidade de Por-
tugal e o seu potencial como destino turístico na área da saúde. 

Bastonário termina presidência na FDI
Notícias do mundo  09

O primeiro português a liderar a organização que representa 
mais de 1 milhão de médicos dentistas de todo o mundo, o bas-
tonário da OMD, termina a 30 de agosto o seu mandato de dois 
anos como presidente da Federação Dentária Internacional (FDI). 

Em outubro, o Parlamento Europeu aprova novas regras que 
visam facilitar a mobilidade dos trabalhadores no território da 
União Europeia. Das 800 profissões regulamentadas na UE, 
apenas sete beneficiam de reconhecimento automático em 
todos os Estados-membros: médicos, médicos dentistas, far-
macêuticos, enfermeiros, parteiras, veterinários e arquitetos. É 
uma vitória para a profissão e Portugal prestou um contributo 
relevante para a decisão.

14
09 | Orlando Monteiro da Silva termina mandato como presidente da FDI. 
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O Regulamento nº 1058/2016 que define os elementos de iden-
tificação dos intervenientes a favor de quem são efetuadas as 
práticas de publicidade em saúde, bem como os elementos que 
devem constar na mensagem e informação publicitada, só entra 
em vigor em 2016, mas é em 2014 que começam a ser registados 
avanços decisivos para aquele que vem a ser o resultado de dois 
anos de um trabalho transversal, que envolve as sete ordens da 
saúde que integram o Conselho Nacional das Ordens Profissio-
nais (CNOP). Em agosto, biólogos, enfermeiros, farmacêuticos, 
médicos, médicos dentistas, nutricionistas e psicólogos denun-
ciam a falta de regras na divulgação de atos e serviços de saúde 
e alertam para os perigos que tal representa para a saúde pública. 

Orlando Monteiro da Silva, presidente do CNOP e bastonário da 
OMD, aponta um cenário preocupante: “publicitação de servi-
ços gratuitos, rastreios e check-ups utilizados para induzir tra-
tamentos desnecessários aos doentes, a publicitação de cartões 
de pontos de supermercados e gasolineiras com descontos em 
saúde, garantias vitalícias, concursos e cartões para a compra de 
tratamentos em sites de compras em grupo, especialidades que 
não existem e uso abusivo de qualidades médicas, promessas de 
cura para doenças crónicas, marcas comerciais de dispositivos, 
rotulagens enganadoras de produtos alimentares, efeitos psico-
lógicos, procriação artificial garantida, “fármacos” milagrosos, só 
para citar os casos mais comuns”. Daí o apelo ao Ministério da 
Saúde para que seja criada uma lei específica para esta área, que 
acautele os interesses dos consumidores e respeite as regras 
éticas e deontológicas a que os profissionais estão submetidos.

Além disso, as ordens da saúde mostram-se disponíveis para 
integrar um grupo de trabalho que possa preparar com o Go-
verno legislação específica para esta questão. Os ministérios 
da Saúde e da Economia aceitam o repto e a 10 de setembro 
é publicado em Diário da República o despacho que cria esta 
equipa, dando-lhe 90 dias para apresentar uma proposta de 
regulamentação no que respeita a estes atos de publicidade, 
bem como criar uma legislação adequada para proteger a saúde 
pública e defender a correta informação a que o público tem 
direito. O grupo de trabalho integra representantes da OMD e 

das restantes seis ordens profissionais da área da saúde, bem 
como representantes das várias instituições e direções gerais 
dos ministérios da Saúde e da Economia que têm a tutela destas 
áreas, sendo coordenado por um representante da Administra-
ção Central do Sistema de Saúde, sob tutela do gabinete do 
secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.

Dias antes da criação deste grupo, a 27 de agosto, a Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS) emite uma recomendação sobre 
publicidade em saúde (nº1/2014), que visa garantir que toda 
e qualquer mensagem publicitária alusiva a serviços de saúde 
obedeça aos princípios da licitude, veracidade e transparência 
que lhe são impostos. O documento resulta de contributos de 
várias entidades, entre as quais a OMD. 

Já o Infarmed decide reativar o Conselho de Publicidade do 
Medicamento e convida a OMD para integrar este organismo, 
uma vez que tem sido bastante proativa nesta matéria. A Ordem 
dos Médicos Dentistas tem denunciado publicamente e junto 
das autoridades, uma série de graves atropelos à legislação em 
vigor, que minam a confiança dos cidadãos nos profissionais de 
saúde e que podem colocar em causa a saúde pública.

Código da Publicidade desajustado da realidade

A necessidade de rever o regime jurídico das práticas de publi-
cidade em saúde resulta da desatualização do Código da Publi-
cidade, criado em 1990 e que, apesar das alterações sofridas, 
continua a não ser objetivo quanto aos limites à publicidade 
nesta área. Daí que, em 2011, o bastonário da OMD informe 
os seus membros, através de comunicado, que conhece várias 
situações evidentes de publicidade enganosa e comparativa, 
pelo que decide enviar as situações detetadas para análise do 
Conselho Deontológico e de Disciplina (CDD), assim como apre-
sentar uma exposição/queixa à ERS. 

A publicidade a serviços de medicina dentária é permitida sem-
pre que conforme aos princípios contidos no Código Deontoló-

PUBLICIDADE EM SAÚDE:
O PRIMEIRO PASSO PARA A REGULAÇÃO
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01

01 | OMD celebra protocolo com INFARMED. 
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gico da Ordem dos Médicos Dentistas, respeitando determina-
das regras e princípios. Situação que leva o CDD a publicar na 
página eletrónica da OMD diversas perguntas frequentes sobre 
divulgação da atividade profissional (publicidade). 

No XXI Congresso, em novembro de 2012, o CDD organiza tam-
bém uma sessão, cujo tema central é o debate de questões 
relacionadas com a publicidade em saúde, sob o ponto de vista 
judicial, médico e dos consumidores. 

Diploma de publicidade em saúde em 2015

Assim, após várias solicitações das ordens da saúde junto da 
tutela, a 10 de maio de 2015, a comunicação social divulga que o 
Governo está a ultimar uma proposta de decreto-lei que engloba 
as propostas do grupo de trabalho criado em 2014 (e do qual a 
OMD faz parte, através da diretora do Departamento Jurídico) e 
destina-se a proibir práticas de publicidade em saúde conside-
radas desleais, enganosas e/ou agressivas. A proposta de revi-
são do Código da Publicidade mantém-se em consulta pública 
até 29 de maio, acabando por ser aprovada a 13 de agosto, em 
Conselho de Ministros. 

O Decreto-Lei que estabelece o regime jurídico a que devem 
obedecer as práticas de publicidade em saúde prevê coimas que 
começam nos 250 euros e podem ultrapassar os 44 mil euros 
e entra em vigor a 1 de novembro. 

Indo de encontro ao defendido pela OMD, o novo regime pas-
sa a proibir, entre outras, quaisquer práticas enganosas que 
descrevam o ato ou serviço como «grátis», «gratuito», «sem 
encargos», ou «com desconto» ou «promoção», ou que de al-
gum modo pretendam promover um ato ou serviço diferente do 
publicitado. 

No ano seguinte, a 6 de maio de 2016, a Entidade Reguladora 
da Saúde coloca a consulta pública o Projeto de Regulamento 
do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

238/2015, de 14 de agosto, que estabelece o regime das prá-
ticas de publicidade em saúde. O Regulamento nº 1058/2016 
entra em vigor a 24 de dezembro e tem “eficácia externa”. Or-
lando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, que tem assento 
no Conselho Consultivo da ERS em representação das ordens 
profissionais da saúde, reage à medida, mostrando-se expec-
tante que “a ERS passe a ter uma ação consequente para o 
público, em consonância com as suas atribuições em matéria 
de práticas de publicidade em saúde”. 

2014 | O ANO EM REVISTA

Relacionamento com o Infarmed
Protocolo para aquisição direta de medicamentos

Ao longo dos anos, a OMD tem desenvolvido parcerias e protocolos 
com diversas entidades da saúde. A Autoridade Nacional do Medi-
camento e Produtos de Saúde, (Infarmed) é um desses exemplos. 

O ano começa com um alerta da OMD: metade dos idosos não 
têm um único dente natural. Apesar de considerar que os im-
plantes são um “avanço notável”, avisa que esta não é uma 
técnica definitiva ou acessível para a generalidade da popula-
ção, pelo que defende um reforço da regulação. Em janeiro, o 
Infarmed cria uma comissão para acompanhar os dispositivos 
médicos (onde se incluem os implantes), os branqueamentos 
e os medicamentos na área dentária. A 23 de janeiro, é pu-
blicado em Diário da República o Despacho nº 1136/2014, do 
secretário de Estado da Saúde, que institui a Comissão Nacional 
de Medicamentos e Produtos de Saúde, no âmbito da medicina 
dentária. Esta resulta da cooperação entre a OMD e o Infarmed. 

Em julho, o presidente da comissão, o médico dentista António 
Faria, explica numa entrevista as razões que levaram à cria-
ção de uma entidade com esta competência: a necessidade de 
acompanhar o enquadramento legislativo e regulamentar, euro-
peu e nacional, a nível dos medicamentos, dispositivos médicos 
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02 |  Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, recebe o título de Doutor 
  Honoris Causa pela UP.

03 | Bastonário premiado pela American Dental Association.

04 | Bastonário nomeado membro honorário do Consejo General de Dentistas
  de España.
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e cosméticos da área da medicina dentária. “O seu objetivo é 
dar apoio às atividades de regulação e supervisão da compe-
tência do Infarmed, incrementando também a promoção e re-
forço da proximidade daquela autoridade com os profissionais 
de saúde da área da medicina dentária e da sua Ordem”, indica. 

A 6 de novembro, abre-se um novo capítulo na cooperação com 
o Infarmed. Durante o congresso anual da Ordem, os dois or-
ganismos assinam um protocolo no âmbito da plataforma de 
autorização para aquisição direta de medicamentos, durante a 
sessão “Regulação em Medicina Dentária - Infarmed”. A nova 
plataforma eletrónica vai simplificar e tornar mais célere o pro-
cesso de autorização de aquisição direta de medicamentos por 
parte de clínicas e consultórios dentários junto de fabricantes, 
importadores ou distribuidores por grosso.  01

“As pessoas não querem saber se a saúde vem do público,  
privado ou social”
Bastonário recebe Honoris Causa

A 15 de janeiro, o bastonário da OMD, Orlando Monteiro da Silva, 
recebe o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do 
Porto, por proposta da Faculdade de Medicina Dentária da Uni-
versidade do Porto. No seu discurso dedica a distinção a todos 
aqueles que contribuíram para a afirmação da medicina dentária. 
“É uma homenagem à medicina dentária portuguesa e a todos os 
que desde o início dos anos 70, que foi quando apareceu a me-
dicina dentária em Portugal, contribuíram para que a população 
portuguesa tivesse consciência da importância da saúde oral na 
saúde em geral e na qualidade de vida das pessoas”, afirma.  02

A 2 de fevereiro, no rescaldo do Honoris Causa, defende em en-
trevista ao Jornal i que “as pessoas não querem saber se a saú-
de vem do público, privado ou social” e avisa que o SNS corre o 
risco de se tornar cada vez “mais assistencialista e para quem 
não tem alternativa”, caso não exista capacidade para integrar o 
setor privado. Por outro lado, denuncia que “apesar da prolifera-
ção de entidades, temos vazios de regulação muito importantes 

na área da saúde e dos seguros”. “Na medicina dentária estão 
a vender-se planos de saúde como se fossem seguros, mas em 
que não há a mínima cobertura ou até mais-valia”, alerta. 

Já no plano internacional, em outubro, o bastonário da OMD é 
premiado pela American Dental Association (ADA). Pela primei-
ra vez, um português recebe uma distinção da organização nor-
te-americana, ao tornar-se membro honorário da ADA, a maior 
associação de medicina dentária dos EUA, com mais de 157 mil 
membros, fundada em 1859.  03

A 19 de dezembro, Orlando Monteiro da Silva é nomeado membro 
honorário do Consejo General de Dentistas de España, a entidade 
pública que desde 1930 regula a profissão em Espanha e que 
representa atualmente mais de 33 mil médicos dentistas.  04

PIPCO
Intervenção Precoce no Cancro Oral

Em fevereiro arranca a implementação do Projeto de Inter-
venção Precoce do Cancro Oral (PIPCO), após a publicação do 
Despacho nº686/2014, a 15 de janeiro. Mais de 900 médicos 
dentistas participam nos dois cursos teóricos do PIPCO realiza-
dos no Porto, a 18 de fevereiro, e em Lisboa, a 20 de fevereiro. 
Esta formação, designada “curso de seleção/calibragem em 
diagnóstico diferencial de cancro oral e biópsias da cavidade 
oral”, contempla uma parte teórica e uma prova final destinada 
apenas aos candidatos ao PIPCO.  05  06

Os candidatos desta primeira fase são selecionados, de acordo 
com os critérios definidos no programa, e frequentam em março 
cursos práticos no Porto e Lisboa. A OMD assegura que periodi-
camente proceder-se-á a uma reavaliação do programa e, no caso 
de se constatar a necessidade de reajustes no número de médicos 
dentistas, irá realizar-se um novo processo de seleção/calibragem. 

O PIPCO tem uma comissão de acompanhamento composta 
pelos médicos dentistas Paulo Ribeiro de Melo (secretário-geral 



98 .  99 .  00 .  01  .  02 .  03 .  04 .  05 .  06 .  07 .  08 .  09 .  10 .  1 1  .  12  .  13  .  14 .  15  .  16  .  17  .  18

90  

05 | Curso teórico do PIPCO, Porto.

06 | Curso teórico do PIPCO, Lisboa.

07 | Lançamento do livro “Intervenção Precoce no Cancro Oral” no dia 
 Mundial da Saúde Oral.

08 | Audiência com o presidente do Governo Regional da Madeira.
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da OMD), Tiago Pires Frazão (membro do Conselho Diretivo da 
OMD), Pedro Ferreira Trancoso (membro do Conselho Diretivo da 
OMD), José Frias Bulhosa (membro do Conselho Deontológico e 
de Disciplina da OMD), Otília Adelina Pereira Lopes, Filipe Freitas, 
Luís Monteiro e pelo médico estomatologista António Mano Azul.

Também em março, a OMD elabora, em colaboração com a Di-
reção-Geral da Saúde, o livro “Intervenção Precoce no Cancro 
Oral” que é distribuído por 8.200 médicos dentistas e mais de 
6 mil médicos de medicina geral e familiar no continente e 100 
na Madeira. Em junho, outros 100 exemplares chegam aos mé-
dicos dos centros de saúde dos Açores. A publicação funciona 
como guia para profissionais de saúde e pretende apoiar todos 
os que estão envolvidos no programa.  07

A 18 de julho, em audiência com o presidente do Governo Re-
gional da Madeira, Alberto João Jardim, e com o secretário re-
gional dos Assuntos Sociais, Francisco Jardim Ramos, a OMD 
congratula-se com os ganhos alcançados na região em termos 
de saúde oral e defende a necessidade de implantar na Madeira 
o programa que no continente começou este ano e que visa 
combater a elevada taxa de mortalidade pelo cancro oral. A su-
gestão é bem recebida e, em agosto, OMD e Governo Regional 
da Madeira criam um grupo de trabalho para desenvolver um 
Programa de Intervenção Precoce no Cancro Oral que possa 
ser implementado na região.  08

Perto do final do ano, em outubro, a OMD faz o balanço do pro-
grama: nos primeiros oito meses de funcionamento foram emi-
tidos 1.969 cheques diagnósticos e 251 cheques para biópsia.

20 anos de Jornadas da Primavera
Curso prático traz inovação

Em 2014, as Jornadas da Primavera assinalam duas décadas e 
apresentam-se com várias novidades: pela primeira vez, um cur-
so prático hands-on, a submissão de pósteres e uma corrida/ca-
minhada. O evento científico e lúdico organizado pela OMD, de 16 

a 19 de abril, em Vilamoura, bate o recorde de 124 participantes. 

Qualificação da profissão
Conselho Nacional das Ordens Profissionais

A 6 de maio, o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, 
recebe o CNOP para análise da formação e emigração dos pro-
fissionais qualificados, assim como do processo de revisão dos 
estatutos das ordens profissionais.  09

A 29 de novembro, o CNOP denúncia numa carta aberta, pu-
blicada na imprensa o silêncio do Governo que há quase dois 
anos atrasa o novo regime jurídico de criação, organização e 
funcionamento das associações públicas e profissionais.

Promoção da saúde oral
Parceiras na comunicação

A discussão de temas relacionados com a saúde oral nos meios 
de comunicação social veio para ficar. Em janeiro, a médica 
dentista Inês Faria explica a recessão gengival na perspetiva do 
grande público, na RTP, e o médico dentista Gil Fernandes Alves 
aborda o uso correto da escova de dentes, em declarações ao 
Telejornal da RTP Madeira. 

A OMD continua a participar com regularidade no programa So-
ciedade Civil. A 19 de maio, o bastonário da OMD aborda o tu-
rismo de saúde. A 30 de maio, o programa dedica a emissão ao 
Dia Mundial do Não Fumador. Em representação da OMD, a mé-
dica dentista Marta dos Santos Resende participa no programa. 

Pelos Açores
Carlos César recebe Medalha de Ouro da OMD

A 12 e 13 de junho, a OMD reúne-se com os médicos dentistas a 
exercer nos Açores para um balanço da situação da saúde oral 
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09

10

11

09 | Presidente da República recebe o CNOP.

10 | Encontro com o presidente do Governo Regional dos Açores.

11 | Carlos César recebe a Medalha de Ouro da Ordem dos Médicos Dentistas.
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no setor público e privado e encontra-se com o presidente do 
Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro. Na audiência, o 
responsável reitera ao bastonário e ao representante da Região 
Autónoma dos Açores na OMD, Artur Lima, o apoio do Governo 
à medicina dentária, no setor público através da intenção de 
reforçar a aposta nesta área médica e do seu papel nos centros 
de saúde das diversas ilhas, bem como no setor privado, pelo 
mecanismo de reembolsos existente. 

“Não damos por concluída a nossa intervenção nesse domínio e 
contamos com a Ordem dos Médicos Dentistas para esse traba-
lho de parceria naquelas matérias que podem conduzir a uma 
resposta mais eficaz e eficiente em benefício dos açorianos”, 
afirma.  10

A 30 de junho, na presença do antigo Presidente da República, 
Jorge Sampaio, é atribuida a Medalha de Ouro da Ordem dos 
Médicos Dentistas ao antigo presidente da região, Carlos César, 
pelo seu trabalho desenvolvido em prol dos cuidados de saúde 
oral nas nove ilhas açorianas e do respetivo acesso da popula-
ção.  11

Defesa da profissão
OMD não descura função social

Num contexto de crise económica, o Jornal de Notícias faz uma 
reportagem sobre o desemprego nas profissões qualificadas e 
ouve o bastonário da OMD que deixa um alerta: “A emigração 
de médicos dentistas é uma perda para todos”. Em fevereiro, 
os números apontam para cerca de 1040 médicos dentistas a 
exercer no estrangeiro, não incluindo os 144 associados que 
solicitaram a declaração que atesta que a sua formação cumpre 
com os requisitos mínimos exigidos pela diretiva comunitária.
 
Em setembro, o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas 
integra o Conselho Consultivo e de Acompanhamento do Pla-
no Nacional de Saúde 2012–2016, a convite do Diretor-Geral 
da Saúde, Francisco George. Este órgão consultivo, constituído 

por representantes da sociedade civil, de entidades públicas, 
privadas e parceiros sociais, visa contribuir para um correto 
desenvolvimento do Plano Nacional de Saúde (PNS), sua imple-
mentação, comunicação, monitorização e avaliação. 

A respeito do acesso a cuidados de saúde, em outubro, a OMD 
defende uma convenção para comparticipar tratamentos, uma 
vez que o maior problema da saúde oral em Portugal é conseguir 
chegar às pessoas. “Há uma grande parte da nossa população 
que tem dificuldade em aceder à medicina dentária moderna, 
onde ela existe, nas clínicas, nos consultórios de medicina den-
tária no país inteiro, porque muitas pessoas não têm capacidade 
económica para aceder, pelo menos de uma forma regular, aos 
cuidados de saúde oral, ainda que básicos”, esclarece Orlando 
Monteiro da Silva em declarações ao jornal Diário do Minho.

A 24 de novembro, na sequência de uma notícia que dá conta 
da existência de uma unidade móvel de medicina dentária em 
atividade na região de Castelo Branco, a OMD denuncia a si-
tuação à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e à 
Entidade Reguladora da Saúde (ERS), autoridades com compe-
tências inspetivas, de licenciamento e registo na área da saúde. 
A OMD considera que enquanto persistir um vazio legal sobre 
esta matéria, o funcionamento de unidades móveis de saúde 
oral constitui um risco para a saúde pública, não devendo ser 
permitido o seu funcionamento e está a trabalhar conjuntamen-
te com a DGS na elaboração da proposta de regulamentação e 
licenciamento das unidades móveis e atendimento ao domicílio.

Estudos da OMD
O primeiro Barómetro da Saúde Oral

Em julho, como é habitual nos últimos anos, são conhecidos 
Os Números da Ordem. A edição 2014 mostra o impacto da 
crise económica e financeira na profissão. O número de médi-
cos dentistas a exercer no estrangeiro sobe 45% desde o início 
da crise. Mais de 60% dos médicos dentistas que no passado 
suspenderam a sua inscrição na OMD estão a exercer no es-
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trangeiro, uma subida face aos 48% verificados em 2012. 

A 7 de novembro, durante a sessão de abertura do congresso 
da Ordem, a OMD apresenta o primeiro Barómetro da Saúde 
Oral, que pela primeira vez permite tirar ilações sobre a saúde 
oral dos portugueses, o que pensam dela e como olham para os 
médicos dentistas. O barómetro é realizado pela consultora QSP 
em todo o País, incluindo as regiões autónomas dos Açores 
e da Madeira. As conclusões revelam que 93,5% portugueses 

estão satisfeitos com o seu médico dentista e que 63,7% nunca 
mudou de médico dentista. A confiança no médico dentista é o 
principal fator de fidelização, mas apenas 0,1% admitiu ir a um 
médico dentista por recomendação de outro médico. Se 97,3% 
dos inquiridos afirmam ter por hábito escovar os dentes dia-
riamente, 70% dos portugueses têm falta de dentes naturais e 
7% não tem qualquer dente natural. 29,5% Dos inquiridos não 
vão ao médico dentista ou apenas vão em caso de urgência  
ou dor.   12

15
12 | Apresentação do Barómetro da Saúde Oral na sessão de abertura do 
 Congresso da OMD.

 

12



15
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01 | Discussão do novo Estatuto da OMD na Assembleia da República. 

01
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A 2 de setembro de 2015 é publicada em Diário da República a 
Lei nº 124/2015, que procede à terceira alteração ao Estatuto 
da Ordem dos Médicos Dentistas, conformando-o com a Lei n.º 
2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de 
criação, organização e funcionamento das associações públicas 
profissionais. 

Após várias reuniões, audições e negociações, nas quais o 
Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) foi funda-
mental para o resultado obtido, o novo Estatuto da OMD é uma 
realidade. Um caminho que começa a ser concluído a 12 de 
março, quando o Conselho de Ministros aprova as “16 propostas 
de lei relativas aos estatutos de associações públicas profissio-
nais”. São definidas as regras sobre a sua criação, organização 
e funcionamento, o acesso e o exercício de profissões regula-

das por associações públicas profissionais, no que diz respeito, 
designadamente, à livre prestação de serviços, à liberdade de 
estabelecimento, a estágios profissionais, a sociedades de pro-
fissionais, a regimes de incompatibilidades e impedimentos, a 
publicidade, bem com à disponibilização generalizada de infor-
mação relevante sobre os profissionais e as respetivas socie-
dades reguladas por associações públicas profissionais. A 19 de 
março a proposta dá entrada na Assembleia da República para 
discussão e aprovação.  01

2015 representa o culminar de um processo que se inicia em 
abril de 2012, com a aprovação em Conselho de Ministros do 
anteprojeto de proposta de lei.

Reveja a cronologia dos acontecimentos:

O NOVO ESTATUTO DA 
ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS

2012 19 abril 25 julho 31 julho

Aprovação em Conselho de Ministros do anteprojeto 
de proposta de lei que estabelece o regime jurídico de criação, 

organização e funcionamento das Associações Profissionais (APP) 

Entrada na Assembleia da República da proposta 
de Lei 87/XII que estabelece o regime jurídico de 

criação, organização e funcionamento das APP

Aprovação em Conselho de Ministros da Proposta de Lei 
172/12, com origem no Ministério da Economia e do Emprego,
que visa o novo regime em resposta ao disposto no memorando 

subscrito entre o Governo Português e a “Troika”

2012 2 outubro 19 dezembro

Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP)
é ouvido pela Comissão Parlamentar de Segurança Social

e Trabalho da Assembleia da República

Envio de inquérito à classe para
a elaboração da proposta de Estatuto
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2013 5 janeiro 10 janeiro 27 janeiro18/19 janeiro

Audição dos Órgãos Sociais
sobre a elaboração
do novo Estatuto

Conselho Diretivo da OMD
reúne para discutir

o novo Estatuto

Publicação em Diário da República
da Lei-quadro nº 2/2013 que 

estabelece o regime jurídico de criação,
organização e funcionamento das
Associações Públicas Profissionais

Conselho Diretivo da OMD
reúne para dar continuidade
aos trabalhos de discussão

do novo Estatuto

2014 24 fevereiro 15 abril 24 setembro18/19 janeiro

Reunião com o Ministério da Saúde e 
com a Troika onde os processos de revisão 

dos estatutos das ordens, incluindo os da 
OMD, são abordados

Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, 
recebe em audiência o CNOP, onde o processo de 
revisão dos estatutos das ordens profissionais é um 

dos assuntos em destaque

CNOP reúne com a vice-presidente da 
Assembleia da República, Teresa Caeiro, no 
âmbito do acompanhamento do processo de 

revisão dos estatutos das ordens profissionais

CNOP pede, em carta aberta publicada nos jornais 
Expresso e Público, a intervenção urgente do 

Primeiro-Ministro para desbloquear o novo regime 
jurídico, pendente pela revisão de estatutos adaptados 

à lei de janeiro de 2013

2015 10 março 19 março 24 abril15/16 abril 29 abril

Envio do parecer da OMD 
sobre os Estatutos à Comissão 

Parlamentar da Saúde

Audiência com os grupos 
parlamentares do PSD, PS, CDS-PP, 

PCP e BE sobre proposta de lei relativa 
aos Estatutos da OMD

Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) 
é ouvido formalmente na Comissão de Segurança 
Social e Trabalho na sequência da entrada de 11 
propostas de lei na 10ª Comissão Parlamentar

Novo Estatuto dá entrada na 
Assembleia da República para 

discussão e aprovação. 
Reunião com a OMD

Debate e votação dos Estatutos da OMD 
na reunião plenária da Assembleia da 

República. Aprovados por unanimidade 
da maioria parlamentar
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2/6 fevereiro 9 fevereiro 11 fevereiro 19 fevereiro

Primeiro draft da proposta de
revisão dos Estatutos é colocada
para consulta pública à classe

Proposta de Estatuto da Ordem
dos Médicos Dentistas é enviada

para análise do Governo

Proposta de Estatuto da OMD 
é aprovada em reunião do

Conselho Diretivo

Criação de grupo de trabalho 
interministerial para o acompanhamento 
da aplicação das novas leis estatutárias

2015 12 janeiro 10 janeiro a
27 fevereiro

4 março22 janeiro 12 março

OMD recebe do Governo
proposta de alteração 

dos Estatutos

OMD envia ao Governo
contributos para o novo Estatuto

Conselho de Ministros aprova
a proposta de lei relativa aos Estatutos de 
16 ordens profissionais, incluindo a OMD

OMD estabelece contactos regulares
com o Ministério da Saúde

Audiência com o Ministro da Saúde
sobre a proposta de lei relativa aos

Estatutos da OMD

6 maio 21 maio 15 julho 30 julho22 julho 2 setembro

Envio de parecer do CNOP
ao presidente de Comissão de 
Segurança Social e Trabalho

Proposta de Estatuto da OMD
aprovada na Comissão de Saúde

Comissão de Saúde fecha o 
texto final do Estatuto da OMD

Audição presencial 
com a Comissão 

Parlamentar da Saúde

Estatuto da OMD aprovado na Assembleia da 
República | Orlando Monteiro da Silva: “A aprova-
ção do Estatuto da OMD é uma pedra fundamental 

para a construção do edifício da regulação da 
profissão em Portugal”

Estatuto da OMD publicado 
em Diário da República
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02

03

04

02 | Orlando Monteiro da Silva e Óscar Castro Reino, Madrid.

03 | OMD e Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular  
 e Dor Orofacial assinam protocolo de cooperação.

04 | OMD reúne com o novo ministro da Saúde.
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2015 | O ANO EM REVISTA

Parcerias e relacionamento institucional
Em prol da saúde oral

No início do ano, a Ordem integra o Conselho Científico do 
Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistên-
cia aos Antimicrobianos (PPCIRA) da Direção-Geral da Saúde 
(DGS). O convite surge após a OMD ter enviado uma petição 
no Dia Europeu dos Antibióticos (novembro de 2014), em que 
reclama a necessidade de integração de um representante da 
medicina dentária no PPCIRA. Em causa, explica o bastonário, 
está o facto que “os médicos dentistas são grandes prescritores 
de alguns grupos de antibióticos. Existem várias patologias com 
indicação para tal, tendo inclusivamente a OMD participado na 
elaboração da norma da DGS sobre “Prescrição de Antibióticos 
em Patologia Dentária”. No PPCIRA representam a Ordem dos 
Médicos Dentistas Pedro Ferreira Trancoso e Tiago Pires Fra-
zão, membros do Conselho Diretivo.

A 15 de janeiro, Portugal e Espanha debatem a medicina dentá-
ria na Península Ibérica. Num encontro em Madrid, o bastonário 
da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, e o 
congénere espanhol, presidente do Consejo General de Dentis-
tas, Óscar Castro Reino, trocam opiniões sobre a multiplicidade 
profissional, as especialidades de medicina dentária, a publi-
cidade enganosa, bem como a situação da medicina dentária 
na Europa. Os dirigentes ibéricos concordam em aproveitar as 
sinergias hispano-portuguesas para apresentar soluções para 
problemas que em muitos aspetos são similares.  02

A 4 de março, a OMD participa na primeira reunião do Conselho 
Consultivo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), enquanto 
membro permanente deste órgão de consulta. A partir deste ano, 
a Ordem dos Médicos Dentistas passa a estar representada no 
Conselho Consultivo da ERS (criado ao abrigo dos novos Estatu-
tos do regulador) pelo bastonário Orlando Monteiro da Silva. Pau-
lo Ribeiro de Melo, secretário-geral da OMD, é membro suplente. 

A 18 de abril, a OMD e a Sociedade Portuguesa de Disfunção 
Temporomandibular e Dor Orofacial (SPDOF) assinam um pro-
tocolo de cooperação que possibilitará uma maior promoção da 
medicina dentária, bem como o incremento e defesa da ativida-
de científica inerente à saúde oral.  03

Em maio, a Ordem apresenta propostas para o Plano Nacional 
de Saúde 2020. A criação do cheque-dentista de urgência, o 
alargamento a novos grupos da população, a integração de mé-
dicos dentistas nos serviços hospitalares e centros de saúde e 
a promoção de maior equidade no acesso à saúde estão entre 
as principais sugestões.

A 11 de dezembro, o novo ministro da Saúde, Adalberto Campos 
Fernandes, recebe uma delegação da Ordem, para uma reunião 
de trabalho, na qual participam também o secretário de Estado 
da Saúde, Manuel Delgado, e secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, Fernando Araújo. A OMD apresenta uma descrição da 
profissão de médico dentista em Portugal. Por sua vez, o Ministé-
rio da Saúde releva algumas das linhas gerais de atuação a curto 
prazo. A 15 de dezembro, decorrente desta reunião, o Governo 
anuncia uma nova política de saúde oral, garante a continuidade 
do cheque-dentista e abre a porta a outras iniciativas “que podem 
facilitar a vida aos utentes”.   04

Seguros de saúde
Ordem mantém-se atenta a esta questão

Em março são conhecidas as conclusões do relatório da ERS, 
“Os seguros de saúde e o acesso dos cidadãos aos cuidados de 
saúde”, que denuncia uma situação de oligopólio nos seguros 
de saúde e a ausência de legislação aplicável aos contratos de 
planos de saúde. Perante estes dados, a OMD toma a iniciativa 
de pedir ao Governo que tome medidas com caráter de urgência 
para garantir a proteção dos consumidores. 

As conclusões do relatório da ERS vêm dar razão às denúncias 
que a OMD tem efetuado, e provam que é urgente tomar medi-
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05

06 07

05 | Congresso da OMD no Meo Arena.

06 | Ricardo Oliveira Pinto, presidente da Comissão Organizadora 
 do XXIV Congresso da OMD.

07 | O Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, na Sessão Solene do Congresso.
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das sobre este descontrolo. Duas seguradoras controlam mais 
de metade do mercado português de seguros de saúde e no 
caso dos planos de saúde a situação é ainda mais grave porque, 
como reconhece a ERS, não há legislação que enquadre estes 
contratos, ou seja, quem subscreve um plano de saúde não tem 
como garantir os seus direitos.

O relatório indica, por exemplo, que “os cartões de saúde são, 
na prática, apenas cartões de desconto (…) que podem chegar 
a 100%, por vezes, o que significa que os prestadores que acei-
tam integrar as suas redes de prestadores (diretório clínico) se 
comprometem a oferecer serviços gratuitos”. Para o bastonário 
da OMD, “estas denúncias são graves e requerem uma ação 
imediata por parte do legislador e do regulador”. E lembra que a 
medicina dentária é particularmente afetada por esta situação, 
pois ao subscreverem seguros e planos de saúde em que co-
berturas e garantias não são transparentes e nalguns casos de 
legalidade duvidosa, os consumidores ficam numa posição de 
fragilidade, culpando muitas vezes os médicos dentistas por si-
tuações a que estes são alheios e pondo em causa uma relação 
que deve ser de confiança.

Aplicação do IVA nos implantes
“Batalha” ganha pela OMD

A aplicação do IVA nos implantes dentários e material de prótese 
dentária é uma situação que merece a atenção e acompanha-
mento da Ordem. Tal como o Infarmed, a OMD considera que os 
implantes e componentes protésicos devem ser enquadrados na 
mesma taxa de IVA que um dispositivo médico com o mesmo fim.

Em janeiro, no âmbito da participação na Comissão Nacional 
de Medicamentos e Produtos de Saúde do Âmbito da Medicina 
Dentária (CNMPSMD), em parceria com o Infarmed, a OMD pre-
para uma informação institucional, em que esclarece as carac-
terísticas e natureza dos implantes e respetivos componentes, 
comprovando a sua igual finalidade médica, bem como a neces-
sidade de trabalhá-los separadamente no tempo, adaptando-os 

assim a cada doente. Mais tarde, também a Comissão Científi-
ca da OMD prepara uma argumentação técnico-científica, com 
o intuito de descrever o conceito de implante dentário e seus 
componentes.

Em junho, o bastonário da OMD considera que “é um absurdo 
que se o implante, as peças de conexão e a coroa do(s) den-
te(s) artificial(is) forem transacionados ao mesmo tempo são 
tributados a 6% de IVA. Se forem transacionados por partes, os 
implantes e peças de conexão são taxadas a 23%”.

Em outubro, o tema chega à Assembleia da República, com 
três deputados do PCP, Carla Cruz, Paulo Sá e Paula Santos, a 
questionarem formalmente o Governo sobre a aplicação da taxa 
normal de IVA aos implantes dentários e material de prótese 
dentária. A 3 de outubro, a Autoridade Tributária (AT) solicita 
uma reunião com a Inspeção-Geral dos Serviços Tributários, na 
qual a OMD volta a mostrar a sua posição. 

Quase um ano depois, a 12 de setembro de 2016, a AT acaba 
por dar razão à Ordem. Um despacho do Subdiretor-Geral da 
Área de Gestão Tributária do IVA determina a aplicação da 
taxa reduzida de IVA (6%) aos implantes e respetivos com-
ponentes.

Congresso da OMD
Pela primeira vez no MEO Arena  05

O XXIV Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas estreia-
-se no MEO Arena (atual Altice Arena) e reúne mais de 10 mil 
participantes. Na sessão solene, a 13 de novembro, o ministro 
da Saúde, Fernando Leal da Costa, anuncia o alargamento do 
Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) aos 
jovens de 18 anos que tinham sido beneficiários do programa e 
concluído o plano de tratamentos aos 16 anos. A medida entra 
em vigor a 1 de março de 2016 e inclui também um novo gru-
po de utentes infetados com o vírus do VIH/ SIDA, bem como 
crianças com necessidades especiais.  06
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09

10

08 | Curso PIPCO, Funchal.

09 | Governo Regional da Madeira e OMD reúnem para definir estratégias.

10 | OMD atribui a Medalha de Ouro a Alberto João Jardim.
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No dia anterior, a 12 de novembro, a Ordem apresenta os resul-
tados do III Estudo Epidemiológico Nacional de Prevalência das 
Doenças Orais, na sessão dedicada aos temas socioprofissio-
nais. Na mesma data, OMD e SPMS (Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde) assinam um protocolo de cooperação para 
disponibilização gratuita de um programa de prescrição eletró-
nica aos médicos dentistas.  07

Desenvolvimentos no PIPCO
Importância do diagnóstico precoce

A 20 fevereiro, chega a notícia de que o Governo Regional da 
Madeira aprovou a criação de um grupo de trabalho que vai 
estudar e definir a execução no terreno do Programa de In-
tervenção Precoce do Cancro Oral (PIPCO), tendo em conta o 
sistema misto (público-privado) da medicina dentária na região. 

Em junho, Governo e OMD definem estratégias neste âmbito, 
ficando decidido que o programa é para avançar, assim como 
o regresso da promoção da saúde oral às escolas da Região 
Autónoma.  08

A 12 de setembro, celebra-se o Dia Europeu da Saúde Oral e 
o mote é “Cancro Oral: Dentistas a salvar vidas”. O objetivo é 
alertar para a importância do diagnóstico precoce e tratamento 
da doença. A OMD divulga os primeiros resultados do PIPCO: 
através deste novo projeto foram detetadas 24 lesões malignas 
e 17 lesões suspeitas estão em análise. 

Ano de homenagens
Medicina dentária distinguida

A OMD atribui a Medalha de Ouro a Alberto João Jardim, a 20 
de fevereiro. Gil Fernandes Alves, o representante da Região Au-
tónoma da Madeira na OMD, realça que “quando Alberto João 
Jardim assumiu o cargo de presidente da Região Autónoma da 
Madeira em 1978 os cuidados de saúde oral eram arcaicos e qua-

se inexistentes, um panorama que mudou radicalmente”. Entre 
os projetos implementados durante os mandatos de Alberto João 
Jardim, destacam-se a “implementação, em parceria com a OMD, 
de um sistema de convenção/comparticipação para tratamentos 
preventivos, curativos e de reabilitação de medicina dentária, para 
os utentes do Serviço Regional de Saúde e da ADSE”.  09  10

A 9 de julho, o bastonário da OMD recebe a Medalha de Ouro 
da Câmara do Porto, o galardão que distingue os cidadãos e 
instituições que se destacam pelos seus méritos pessoais ou 
feitos cívicos. “Vejo a atribuição da Medalha de Ouro como uma 
homenagem a todos os que trabalham em prol da saúde oral. 
É uma medalha que recebo em nome de todos os meus cole-
gas médicos dentistas e também de todos os que trabalham na 
OMD”, afirma Orlando Monteiro da Silva.

Promoção da saúde oral
Não há saúde geral sem saúde oral

Em maio, chega uma boa notícia para a medicina dentária. Os 
maços de tabaco vão incluir fotos de alerta para problemas orais. 
Para a OMD, a inclusão da medicina dentária numa matéria tão 
importante, que é já considerada a primeira causa de morbilida-
de e mortalidade evitáveis, é um passo muito aguardado. 

Em julho, o relatório apresentado pela Direção-Geral da Saúde, 
“A Saúde dos Portugueses - Perspetiva 2015”, mostra que a 
prevalência das doenças orais entre crianças e jovens até aos 
24 anos diminuiu significativamente, o que evidencia uma ten-
dência de melhoria geral que abrange todas as idades.

A 30 de setembro, a OMD associa-se ao Infarmed no comba-
te à comercialização ilegal de medicamentos na internet. Pela 
proteção da saúde dos cidadãos, a Ordem volta a participar na 
iniciativa FAKESHARE – Parceiros no Combate à Comercializa-
ção Ilegal de Medicamentos na Internet, ao divulgar o vídeo da 
campanha de informação, subordinado ao tema “Medicamentos 
online: sabe realmente o que está a comprar?”. 
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11

12

11 | Conferência “YGeneration Dentist Talks. Da boca para fora”.

12 | Conselho dos Jovens Médicos Dentistas.
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A 16 de outubro, a OMD associa-se à Direção-Geral da Saúde 
na celebração do Dia Mundial da Alimentação, através da difu-
são de uma campanha de alerta para a ligação entre a saúde 
oral e os alimentos diariamente ingeridos. 

A 30 de outubro, a OMD divulga os resultados do II Barómetro 
Nacional de Saúde Oral, cujas conclusões revelam que 46,7% 
dos portugueses não consultam um médico dentista há mais 
de um ano, sendo que quando questionados sobre a regulari-
dade com que vão a consultas de medicina dentária há 9,5% 
que responde nunca. Uma situação que o bastonário considera 
“urgente combater, a saúde oral não pode continuar a ser vista 
como um parente menor da medicina. É imperativo que haja 
uma maior ligação entre as várias áreas da medicina, incluindo 
a medicina dentária. Só há boa saúde se houver uma resposta 
integrada”. 

Futuro da profissão
Defender os médicos dentistas

Avaliar o nível de inserção dos médicos dentistas no mercado 
de trabalho é um dos objetivos do inquérito sobre emprego em 
medicina dentária que a Ordem dos Médicos Dentistas envia por 
correio eletrónico aos seus membros, a 30 de abril.

O Conselho dos Jovens Médicos Dentistas da OMD organi-
za a 23 de maio a primeira conferência “YGeneration Dentist 
Talks. Da Boca para Fora”, nome do evento, que reúne uma 
série de convidados para debaterem a profissão. Emigração é 
o principal tema discutido por Carlos Abreu Amorim e Manuel  
Pizarro.  11  12

CNOP
Ordens profissionais ouvem candidatos presidenciais

No plano de atuação das ordens profissionais, o ano fica mar-
cado pela exigência da suspensão da Lei do Inventário Nacio-

nal dos Profissionais de Saúde. A 24 de agosto, é publicada 
no Diário da República a Lei nº104/2015, que cria o Inventário 
Nacional dos Profissionais de Saúde, com entrada em vigor a 31 
de agosto. As sete associações do setor da saúde anunciam que 
vão recorrer ao Provedor de Justiça para travar a entrada em 
vigor desta lei, solicitando a intervenção do Tribunal Constitu-
cional para fiscalização abstrata da legalidade. Em causa estão 
normas que para as Ordens constituem uma violação da Lei de 
Bases da Saúde e da Lei de Proteção dos Dados Pessoais.

Com eleições presidenciais marcadas para janeiro de 2016, os 
candidatos solicitam encontros com o Conselho Nacional das 
Ordens Profissionais (CNOP) para apresentar os seus projetos 
e responder às questões dos representantes das 16 associa-
ções. O primeiro é Marcelo Rebelo de Sousa, a 20 de novembro. 
Seguem-se Paulo Morais (que já tinha reunido com a OMD a 29 
de julho) e Henrique Neto, a 24 de novembro e Maria de Belém 
Roseira a 15 de dezembro.  13   14   15   16

Internacional
OMD em destaque nos organismos internacionais

Em setembro, o secretário-geral da OMD, Paulo Ribeiro de 
Melo, reassume a vice-presidência do Comité de Saúde Pública 
(Public Health Committee), um dos mais importantes grupos de 
trabalho da Federação Dentária Internacional (FDI). 

Em novembro, a OMD é aceite por unanimidade na Federação 
Europeia das Autoridades Competentes e Reguladores de Me-
dicina Dentária (FEDCAR), responsável pela regulação da me-
dicina dentária. 

Junta-se assim à lista de 21 países que compõem a organização 
que tem como objetivos a promoção da segurança dos pacien-
tes na Europa, o fomento de um nível de cuidados de saúde 
oral elevado e a contribuição para uma mobilidade mais fácil e 
segura dos profissionais de medicina dentária entre os Estados 
europeus.
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13 | Marcelo Rebelo de Sousa recebido pelo CNOP.

14 | Paulo Morais recebido pelo CNOP.

15 | Henrique Neto recebido pelo CNOP.

16 | Maria de Belém Roseira recebida pelo CNOP.
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Acessibilidade a cuidados de saúde oral
Projeto-piloto no SNS

Em outubro, a OMD alerta que existem milhões de portugueses 
desdentados, com mais de metade das pessoas acima dos 65 
anos sem um único dente, pelo que defende que o Estado deve 
aumentar cuidados de saúde oral, uma vez que esta situação é 
uma das consequências da inexistência de um serviço de medi-
cina dentária no serviço de saúde público.

A 16 de dezembro, o Ministério da Saúde avança com a intenção 
de passar a ter consultas de medicina dentária nos cuidados de 
saúde primários, no âmbito da reforma do Serviço Nacional de 
Saúde. A OMD saúda esta intenção e, no dia seguinte, comunica 
que vai elaborar um projeto-piloto para integrar médicos dentis-
tas nos centros de saúde, a ser apresentado ao Governo o mais 
breve possível. Este deverá elencar e avaliar, regiões preferen-
ciais, carteira de tratamentos básicos, cedência de instalações, 
fornecimentos de equipamentos e mecanismos de controlo. As 
duas entidades pretendem assinar um memorando de acordo 
até ao final de janeiro de 2016. 

OMD publica carta aberta aos candidatos ao Parlamento
Saúde oral excluída do SNS

A 25 de julho, a OMD alerta para a “reiterada ausência de solu-
ções de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
e para a dificuldade da população, sobretudo a mais desfavore-
cida, em aceder a cuidados de saúde oral”, numa carta aberta 
enviada a todos os candidatos a deputados à Assembleia da 
República e publicada na comunicação social.  17

Numa altura em que se começam a debater os programas elei-
torais dos partidos políticos candidatos às eleições legislativas 
deste outono, a OMD manifesta total disponibilidade para encon-
trar soluções que corrijam os problemas atuais. O bastonário da 
OMD, Orlando Monteiro da Silva, que assina a carta, sublinha 
que existe “uma visão, profundamente errada, que separa a saú-

de oral da saúde no seu todo e acarreta enormes custos para os 
indivíduos, mas também para o Estado”. A carta sublinha que o 
Serviço Nacional de Saúde quando foi criado, em 1979, deixou 
de fora a saúde oral e, até hoje, nunca foi implementada, por 
nenhum governo, uma solução integrada que garanta consultas 
de medicina dentária a todos os portugueses. 

O sucesso do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 
(PNPSO) que atribui o cheque-dentista, com resultados compro-
vados e muito positivos, sobretudo junto da população escolar 
abrangida, leva a OMD a defender o alargamento do programa 
à totalidade dos jovens até aos 18 anos. A OMD considera ainda 
que deve ser avaliada a inclusão no programa de doentes com 
diabetes, dada a relação intrínseca entre o controlo da doença 
e a saúde oral. Igualmente urgente é a necessidade de garantir 
às centenas de milhar de pessoas sem dentes a possibilidade 
de reabilitação, bem como a criação de um cheque-dentista de 
“urgência”, a disponibilizar em consultórios aderentes para dar 
resposta às situações recorrentes de dor e trauma dentário.

Portugal tem mais de 5 mil clínicas e consultórios dentários com 
cobertura nacional com condições para que seja criada uma 
rede de convencionados com o SNS. Abrindo em simultâneo a 
medicina dentária aos cuidados de saúde primários no âmbito 
do SNS, através da inserção de médicos dentistas nos centros 
de saúde e hospitais públicos.



16
17 | Carta aberta aos candidatos a deputados à Assembleia da República. 



16
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01 | USF Monte da caparica. Arranque do projeto-piloto 
 de inclusão de médicos dentistas no SNS.
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13 de setembro de 2016. USF Monte da Caparica. Arranca o 
projeto-piloto do Governo de inclusão de médicos dentistas no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). A inauguração do primeiro 
consultório de medicina dentária faz história na profissão, uma 
vez que o SNS, quando foi criado em 1979, deixou de fora a 
saúde oral. Uma questão pela qual a OMD pugna desde a sua 
criação e que tem eco no início de 2016, quando o secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, anuncia a inten-
ção do Ministério da Saúde em avançar com uma experiência 
de inserção de cuidados de saúde oral no SNS.  01

Criadas as condições ao longo deste ano para a materializa-
ção do projeto-piloto, o programa dá os primeiros passos, numa 
primeira fase em 13 centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
e Alentejo, limitado a utentes economicamente carenciados e 
portadores de patologia crónica, devidamente referenciados 
pelo médico de família. 

A decisão política é da responsabilidade do Ministério da Saúde, 
mas não sem algumas condições impostas pela OMD. No início 
do processo, a Ordem dos Médicos Dentistas definiu, através de 
posição do seu Conselho Diretivo, quatro exigências essenciais 
para este projeto-piloto:

01 Manutenção do PNPSO, normalmente designado por che- 
 que-dentista, que possibilitou desde a sua criação em 2008  
 o atendimento a cerca de três milhões de utentes do SNS,  
 particularmente a grávidas, crianças e adolescentes, idosos  
 do complemento solidário, portadores de H.I.V. e, ainda, o  
 rastreio precoce do cancro oral.

02 Que o estatuto remuneratório efetivo dos médicos dentistas  
 integrantes não fosse inferior ao de Técnico Superior de  
 Saúde, como sucede.

03 E o compromisso de iniciação do processo de criação de  
 uma carreira própria para médicos dentistas no âmbito do  
 SNS, tendo em conta os resultados desta experiência-piloto.

04 Que o estatuto dos médicos dentistas que exercem atual 
 mente no SNS e SRS da RAM e RAA fosse de futuro  
 harmonizado através da criação da carreira de medicina  
 dentária, tendo como referência o assistente graduado  
 sénior da carreira médica.

Até à abertura do primeiro consultório ao abrigo da experiên-
cia-piloto, destacamos os principais momentos deste processo:

23 janeiro | O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fer-
nando Araújo, salienta numa entrevista que os centros de saúde 
devem acolher “outras áreas, como a saúde oral, com o médico 
dentista”. 

16 fevereiro | OMD entrega proposta para inclusão de médicos 
dentistas nos centros de saúde e revela que esta “cumpre os 
requisitos que foram comunicados pelo Ministério da Saúde e 
vai ser levada a cabo de forma faseada, através de experiên-
cias-piloto em vários centros de saúde do país, com médicos 
dentistas a exercer nas instalações do SNS, nos cuidados de 
saúde primários em regime de contratualização ou avença”.

24 fevereiro | Consultas de saúde oral nos centros de saúde 
arrancam durante o semestre, em 10 a 15 unidades da região de 
Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo, conforme consta no Plano 
Estratégico de Reforma para os Cuidados de Saúde Primários, 
apresentado por Adalberto Campos Fernandes, ministro da 
Saúde, por Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, e por Henrique Botelho (coordenador) e Carlos Nunes, 
da Coordenação Nacional para a Reforma do Serviço Nacional 
de Saúde na área dos Cuidados de Saúde Primários.

8 março | A OMD constituiu um grupo de trabalho para acom-
panhar esta matéria e, nesse sentido, ouve os médicos dentistas 
que se encontram atualmente a exercer nos centros de saúde 
da região de Lisboa e Vale do Tejo.  02

1 julho | Ministério da Saúde abre concurso para médicos den-
tistas no SNS. O Despacho nº 8591-B/2016, do Diário da Repú-

MÉDICOS DENTISTAS NO SNS
PROJETO PILOTO MUDA RUMO DA HISTÓRIA
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02

03

02 | OMD reune com médicos dentistas a exercer  
 nos centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

03 | 26º Congresso da OMD. O secretário de Estado  
 Adjunto e da Saúde informa que o Ministério da  
 Saúde aprovou a criação de uma carreira especial 
 de medicina dentária no SNS.
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blica n.º 125/ 2016, 1º Suplemento, Série II, de 2016-07-01, do 
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, determi-
na que a Direção-Geral da Saúde deve promover a revisão do 
Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral até ao dia 29 
de julho de 2016, bem como a implementação de consultas de 
saúde oral nos cuidados de saúde primários, de forma faseada, 
através de experiências-piloto.

13 setembro | Arranca o projeto-piloto de inclusão de médicos 
dentistas no SNS. Na inauguração do primeiro consultório de 
medicina dentária na USF Monte da Caparica, o secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde adianta que o Governo está a traba-
lhar na harmonização do Estatuto dos Médicos Dentistas, tanto 
daqueles que já estão inseridos no SNS (cerca de 50), bem 
como dos profissionais que fazem parte do projeto-piloto.

28 dezembro | Governo quer ampliar a cobertura do SNS na 
saúde oral. É publicada a Lei n.º 41/2016, que aprova as Gran-
des Opções do Plano para 2017. No âmbito da saúde, o diploma 
estabelece o aumento da sua eficiência, através de uma melho-
ria da governação do SNS. 

2017, o ano do alargamento

Dado o primeiro passo, o Governo decide alargar a inserção de mé-
dicos dentistas nos cuidados de saúde primários, proporcionando 
assim o acesso da população mais carenciada, em termos económi-
cos e portadora de patologia específica, à medicina dentária. Popula-
ção essa totalmente desprotegida e que de outra forma nunca ace-
deria à rede privada de medicina dentária. Em 2017, a 20 de março, 
Dia Mundial da Saúde Oral, Fernando Araújo comunica a entrada na 
segunda fase deste projeto de expansão da rede de cuidados prio-
ritários: “Iniciámos, no ano passado, com 13 médicos dentistas em 
centros de saúde, esperamos que, até final do ano, tenhamos mais 
de 50 integrados e o objetivo é crescer”. Na sessão são também 
apresentados os primeiros resultados do projeto: desde julho de 
2016, data de arranque do projeto-piloto, em que já foram realizadas 
8.844 consultas de saúde oral e tratados 6.420 doentes.

No entanto, para a Ordem e para a profissão falta mais. Falta 
colocar um ponto final na lacuna que existe no SNS desde a sua 
criação e que tem privado a maioria dos portugueses de cuida-
dos de saúde oral: a criação da carreira de medicina dentária, 
uma carreira especial e com um grau de elevada complexida-
de, semelhante à carreira dos médicos. Uma aspiração com 35 
anos para os médicos dentistas e que se torna realidade a 17 
de novembro de 2017, com o anúncio da criação da referida 
carreira. Até a profissão ver cumprida uma aspiração com 35 
anos, o projeto evolui ao longo do ano.

21 março | Arranca a segunda fase do concurso para inserção 
de medicina dentária no SNS. A SPMS - Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde, entidade responsável pelo concurso, 
anunciam que o recrutamento se destina a médicos dentistas e 
clínicas de medicina dentária. 

27 e 28 de março | OMD organiza, a pedido da SPMS, uma 
sessão de esclarecimento no Porto e outra em Lisboa, sobre o 
concurso para a medicina dentária no SNS.

19 maio | É publicado o despacho nº 4326/2017 do Governo 
que cria o grupo de trabalho “para a análise do enquadramento 
da atividade do médico dentista no âmbito do Serviço Nacional 
de Saúde, no contexto dos cuidados de saúde primários, com 
o propósito de, face às necessidades sentidas, proceder à defi-
nição do conteúdo funcional da atividade de médico dentista no 
que atenda à especificidade do serviço em contexto de vínculo 
de emprego público, e à ponderação sobre a forma de integra-
ção destes profissionais em carreira da Administração Pública”. 
O grupo de trabalho entra em vigor a 22 de maio e resulta da 
intervenção da Ordem dos Médicos Dentistas neste projeto, que 
vai de encontro à reivindicação, colocada desde o início, pela 
OMD. Recorde-se que já em março, o secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde promete “construir uma verdadeira carreira 
para os médicos dentistas no SNS”.  

No 2º Encontro Nacional de Medicina Dentária no SNS, o se-
cretário de Estado Adjunto e da Saúde, revela que o concurso 
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04

05

06

04 | Tomada de posse dos novos orgãos sociais da OMDl.

05 | Primeira reunião do Conselho Geral da OMD.

06 | Mesa do Conselho Geral.
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lançado pelo Ministério da Saúde, para inserção da medicina 
dentária nos cuidados primários em 50 centros de saúde das 
cinco regiões do país, recebeu 187 candidaturas.

10 junho | As primeiras unidades da fase II do projeto-piloto co-
meçam a trabalhar até 30 de setembro e as restantes até 31 de 
dezembro, revela o Ministério da Saúde, ao Jornal de Notícias. 
O alargamento da experiência a todo o país vai disponibilizar 
consultas de saúde oral a mais de meia centena de centros 
de saúde, o que permitirá realizar 100 mil consultas por ano, 
segundo previsões do Governo.

17 de novembro | Durante a intervenção na sessão solene do 
26º Congresso da OMD, o secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde informa que o Ministério da Saúde aprovou a criação de 
uma carreira especial de medicina dentária no nosso Serviço 
Nacional de Saúde, que aguarda agora a coaprovação do Minis-
tério das Finanças.  03

Futuro? 
Chegar a todos os agrupamentos de centros de saúde até 2019

A 20 de março de 2018, no Dia Mundial da Saúde Oral, são co-
nhecidos os próximos planos do Governo no âmbito dos cuida-
dos de saúde oral no SNS. O secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, Fernando Araújo, revela que “o Governo está a trabalhar 
ativamente no sentido de dotar todos os 55 agrupamentos de 
centros de saúde com um médico dentista” para “haver equida-
de para os portugueses em todo o território”. 

Para alcançar o objetivo, deverão “abrir cerca de 15 centros de 
saúde em todo o país, nas várias regiões”. Os restantes médicos 
dentistas serão colocados no primeiro semestre de 2019. 

Segundo as contas do Governo, a esta data, 24 agrupamentos de 
saúde estão dotados com consultórios de medicina dentária. Desde 
que o projeto arrancou, 39 mil utentes do SNS tiveram acesso a 
estas consultas e foram realizados cerca de 57 mil tratamentos. 

À margem da inauguração de mais consultórios de medicina den-
tária nos centros de saúde, Fernando Araújo reforça ainda o “foco 
especial” que a medicina dentária tem nas prioridades do minis-
tério e afirma que um dos objetivos consiste em “trabalhar na 
criação da carreira destes imprescindíveis profissionais no SNS”.

2016 | O ANO EM REVISTA

Novo Estatuto da OMD
Nasce o Conselho Geral

A 19 de dezembro de 2015 decorreram eleições ao abrigo do novo 
Estatuto da Ordem. Orlando Monteiro da Silva é reeleito bastonário 
e na tomada de posse dos órgãos sociais, a 9 de janeiro, em Lisboa, 
destaca que o “papel das ordens profissionais é insubstituível”.  04

Também nos termos do novo Estatuto da OMD, é criado um novo 
órgão: o Conselho Geral. A equipa é composta por 50 represen-
tantes e reúne, pela primeira vez, a 20 de fevereiro, onde é eleita 
a composição da Mesa do Conselho Geral: Paulo Ribeiro de Melo, 
presidente, Paulo Durão Maurício, vice-presidente, Fernando 
Ferreira, secretário, e Ana Augusta Costa, secretária. A mesa do 
Conselho Geral é eleita anualmente pelos membros.  05   06

Internacional
A profissão na Europa

O ano fica marcado pela participação ativa da OMD nos organis-
mos europeus da profissão e pela adoção de medidas importan-
tes para todos os membros da UE. 

A 13 janeiro, é publicada a Diretiva das Qualificações Profissionais, 
que atualiza os títulos de formação de médico dentista. Este impor-
tante ato visa informar o público e os Estados-membros de todos 
os títulos profissionais que atualmente beneficiam do reconheci-
mento automático, nos termos do capítulo II, do título III da diretiva.
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07 08

09

10

07 | Luís Filipe Correia, presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina da OMD.

08 | OMD recebida na sede do Governo Regional da Madeira.

09 | CNOP é recebido pelo Presidente da República.

10 | CNOP é recebido pelo Presidente da República.
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O médico dentista Luís Filipe Correia, presidente do Conselho 
Deontológico e de Disciplina desde 2013, é nomeado para a Task 
Force Ethics do Council of European Dentists (CED). Este grupo 
está responsável por preparar a revisão do Código de Ética do 
CED.  07

A 21 de maio, o CED aprova uma resolução sobre médicos den-
tistas especialistas e outra sobre açúcar, numa reunião em Haia, 
Holanda. 

Em junho, a Federação Europeia das Autoridades Competentes 
e Reguladores de Medicina Dentária (FEDCAR) apresenta o có-
digo deontológico europeu, um documento de referência para 
os médicos dentistas europeus.

Durante o congresso mundial anual da Federação Dentária In-
ternacional (FDI), que decorre de 7 a 10 de setembro, é apre-
sentada a nova definição universal de saúde oral. A OMD é uma 
das mais de 200 associações dentárias nacionais a adotar esta 
definição, mais contemporânea e que se posiciona como parte 
integral da saúde em geral e do bem-estar: “É multifacetada e 
inclui, mas não se limita à capacidade de falar, sorrir, cheirar, 
saborear, tocar, mastigar, engolir e de transmitir um sem nú-
mero de emoções através de expressões faciais, com confiança, 
sem dor nem desconforto, bem como sem doenças do comple-
xo craniofacial”.

A 1 dezembro, o Comité Económico e Social Europeu debate a 
adoção de uma definição de profissões liberais. O Conselho Na-
cional das Ordens Profissionais está representado no workshop 
“Profissões Liberais na Europa”, organizado pelos membros do 
Grupo III “Various interests” do Comité Económico e Social Eu-
ropeu (CESE). 

A 2 dezembro, por proposta do bastonário, o médico dentista 
Paulo Ribeiro de Melo, é eleito para a direção do Conselho Eu-
ropeu dos Médicos Dentistas (CED). O novo conselho assume 
funções a 3 de dezembro. 

Relacionamento institucional
Participação em reuniões e encontros

Como vem sendo hábito, em prol da defesa da profissão e dos 
cuidados de saúde oral, o OMD marca presença em diver-
sos encontros, eventos e debates com relevo para a medicina 
dentária. 

A 15 de março, Gil Fernandes Alves, representante da Região 
Autónoma da Madeira (RAM) no Conselho Diretivo da OMD li-
dera a delegação que reúne com o novo secretário Regional da 
Saúde, João Faria Nunes. Durante a audiência foi apresentado 
o ponto de situação sobre a saúde oral na RAM, com destaque 
para o aumento de lesões de cárie dentária e doenças gengi-
vais, sobretudo nas crianças.

Em junho, de 27 a 30, Lisboa recebe “eHealth Week” que conta 
com a participação da OMD. Os novos desafios da telemedicina, 
as recentes inovações na área do mobile (aplicações móveis 
na saúde), a segurança dos dados de saúde, os serviços de 
saúde transfronteiriços, a inovação, a literacia em saúde e a 
informação para o utente são alguns dos assuntos abordados. 
O bastonário da OMD é um dos oradores convidados e integra o 
painel “O eHealth e as Ordens Profissionais”.

Ainda na Madeira, a 17 novembro, uma delegação da Ordem 
desloca-se à sede do Governo Regional, no Funchal. No encon-
tro com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel 
Albuquerque, são debatidas questões relacionadas com a saúde 
oral na região. O mesmo tema é abordado no dia seguinte, numa 
reunião com o secretário Regional da Saúde.  08

CNOP recebido pelo Presidente da República
Ordens profissionais empenhadas na defesa da saúde

Em abril, as sete ordens profissionais (ordens profissionais, 
biólogos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, médicos dentis-
tas, nutricionistas e psicólogos) solicitam uma audiência com 
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o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Em causa 
está a aplicação do regime jurídico das práticas de publicidade 
em saúde que entrou em vigor em novembro de 2015. As sete 
ordens denunciam a inação da Entidade Reguladora da Saúde 
que tarda em fazer cumprir as novas disposições e em aplicar 
as devidas coimas aos prevaricadores.

A 28 de abril, também o Presidente da República recebe as or-
dens profissionais, que têm a oportunidade de apresentar um 
relato sobre a política de formação de recursos humanos nas 
respetivas profissões qualificadas e o seu impacto na emprega-
bilidade. Em outubro, pedem a Marcelo Rebelo de Sousa uma 
audiência para apresentar uma proposta conjunta com uma série 
de medidas urgentes para o setor. O “Plano de Emergência para 
a Saúde” está a ser ultimado para ser apresentado em primeira 
mão ao Presidente da República. A reunião acontece a 16 de de-
zembro. O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas transmite 
algumas das preocupações que afetam a medicina dentária, no-
meadamente a acessibilidade da população à medicina dentária 
e a formação e qualificação dos médicos dentistas.  09   10

25 anos de Congressos OMD
Evento celebra meio século de vida

Em 2016, o congresso anual da Ordem dos Médicos Dentistas, 
presidido por Pedro Ferreira Trancoso, celebra 25 edições. Para 
assinalar uma data tão importante, a 28 abril é lançada a rúbrica 
“25 Anos de Congressos, 25 Anos de “Estórias””. Inspirada nos 
pontos altos de cada congresso que merecem ser recordados, a 
rúbrica semanal revive os momentos mais marcantes e as ima-
gens que retratam a evolução e crescimento que transformaram 
o encontro da medicina dentária portuguesa numa referência 
nacional e internacional.   11   12   13

Em novembro, as 25 edições do congresso são assinaladas com 
um jantar aberto a toda a classe, cujo resultado é o êxito que 
todos esperam. Na Alfândega do Porto assiste-se ao reencontro 
de mais de 1000 profissionais de medicina dentária, em que o 

convívio, a união da classe e a boa disposição são a tónica deste 
jantar que antecede a “tradicional” festa do congresso. 

Universalização
Estudo traça caminhos para a saúde oral em Portugal

A 17 de maio, é apresentado o estudo “Cuidados de Saúde Oral 
– Universalização”. Realizado pelos especialistas em economia 
e gestão da saúde Alexandre Lourenço e Pedro Pita Barros, por 
solicitação da OMD à Nova School of Business and Economi-
cs, da Universidade de Lisboa, apresenta vários cenários para 
aumentar o acesso dos portugueses a cuidados de saúde oral. 
Atualmente existem entre 20 a 25 médicos dentistas no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). Os autores rejeitam a manutenção 
deste status quo porque não cumpre o carácter de universalida-
de do SNS e não resolve o problema de acesso a cuidados de 
saúde oral da população, nomeadamente a de menores recur-
sos financeiros.

Para os autores, dos cenários analisados, o aumento da atual 
cobertura pública com prestação privada é o que apresenta 
“menores custos globais para a sociedade (…) com a utiliza-
ção da capacidade da rede privada, mediante um processo de 
relacionamento contratual que seja adequado”. É salientado no 
estudo que são já vários os exemplos em que o SNS recorre a 
parceiros privados.

Ações direcionadas para a classe
Médicos dentistas são participativos

A 23 de junho, o Regulamento da Ação Disciplinar da OMD, nº 
606/2016, é publicado em Diário da República. O documento 
estabelece os procedimentos de ação disciplinar do Conselho 
Deontológico e de Disciplina da OMD e resulta da audição de 
todos “os médicos dentistas no âmbito da consulta pública à 
classe de profissionais da OMD”, que decorreu entre 15 de mar-
ço e 15 de abril.

11 | 12 | 13 | Exposição “EXPO25”. 
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A 1 de setembro, entram em vigor as regras de prescrição e 
dispensa de medicamentos. No sentido de responder às várias 
dúvidas e dar a conhecer todas as funcionalidades introduzidas 
nesta versão da aplicação PEM, a SPMS, em colaboração com a 
OMD, organiza uma série de ações de esclarecimento em vários 
pontos do país. De 31 de outubro a 17 de novembro realizam-se 
sessões no XXV Congresso da OMD, no Porto, em Lisboa, em 
Coimbra e no Funchal. São muitos os médicos dentistas que 
participam nestes eventos, nos quais recebem formação sobre 
o programa de emissão de receitas desmaterializadas.

Aliás, os médicos dentistas são uma classe bastante ativa nos 
assuntos da OMD. Nos últimos meses, esta elevada participação 
nos inquéritos realizados pela Ordem permite aprofundar o co-
nhecimento sobre as principais matérias que dizem respeito à 
classe. Médicos dentistas no SNS, pagamentos do cheque-den-
tista, interesse em formação no programa de prescrição, utili-

zação das tecnologias de informação em clínicas/consultórios 
de medicina dentária, implementação da comissão pericial da 
OMD, diagnóstico à empregabilidade e auscultação da opinião 
dos médicos dentistas sobre os diversos cursos do Centro de 
Formação Contínua são alguns exemplos dos inquéritos promo-
vidos junto dos seus membros.

A 21 de dezembro, a OMD apresenta o “Diagnóstico aos Pro-
fissionais de Medicina Dentária”, um estudo da consultora inde-
pendente QSP que tem por objetivo conhecer a realidade dos 
médicos dentistas no seu trabalho diário. As conclusões per-
mitem traçar o quadro das condições de trabalho dos médicos 
dentistas, nomeadamente as motivações profissionais, as horas 
de trabalho, o número de clínicas e consultórios onde trabalham 
e outros aspetos como, por exemplo, as comodidades ofereci-
das aos utentes. O estudo tem ampla divulgação nos orgãos de 
comunicação social.  14

17
14

14 | Estudo “Diagnóstico aos Profissionais de Medicina Dentária”. 
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01

03 04 05

02

01 | Cerimónia de entrega dos diplomas das especialidades.

02 | Ricardo Faria e Almeida, membro do Conselho Diretivo da OMD.

03 | Orlando Monteiro da Silva, Bastonário da OMD.

04 | Luís Jardim, presidente do Colégio de Ortodontia.

05 | António Felino, membro da Comissão Constitutiva da Especialidade de Cirurgia Oral.
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Mais de 250 médicos dentistas recebem no 26º Congresso da 
OMD, a 18 de novembro de 2017, o seu diploma de especialista. 
Numa cerimónia bastante participada, que encheu um auditório 
de 900 lugares, os médicos dentistas fizeram-se acompanhar 
pelos familiares e amigos. Um marco para a profissão, que repre-
senta a conclusão de um processo - que começou há seis anos 
- de implementação de três especialidades, além da já existente 
de ortodontia: cirurgia oral, periodontologia e odontopediatria. 
Daí que os diplomas de ortodontia foram entregues ao abrigo do 
processo anual de candidatura, enquanto os das restantes foram 
atribuídos ao abrigo do processo especial de candidaturas às es-
pecialidades desenvolvido pela OMD. Na cerimónia, o bastonário 
da OMD, Orlando Monteiro da Silva, evidencia o reconhecimen-
to nacional e internacional que este processo teve, “com várias 
ordens profissionais a implementar idêntica metodologia, bem 
como até a nível internacional, reconhecendo-se que ‘o processo 
especial de implementação de especialidades pela Ordem é um 
exemplo e deve ser seguido’”.  01

Numa cerimónia inédita, Ricardo Faria e Almeida, membro do 
Conselho Diretivo, presidente da Comissão Científica e do Cen-
tro de Formação Contínua, realça que “foi sem dúvida um pro-
cesso muito complexo e trabalhoso, que durou seis anos, que 
envolveu o Conselho Diretivo da OMD e os colegas, através das 
duas consultas públicas, e que sendo um processo de transição 
poderá sempre merecer um ou outro reparo, inevitáveis diria, 
mas, no entanto, creio que no seu todo foi um processo de su-
cesso, inclusivo e que nos deixa contentes e com a sensação do 
dever cumprido”. Também o presidente da Direção do Colégio 
de Ortodontia, Luís Jardim, entrega os diplomas aos médicos 
dentistas especialistas em ortodontia e frisa que “a criação de 
especialidades médico-dentárias e a atribuição de títulos de es-
pecialista em três novas áreas de especialidade constitui um 
marco histórico para a medicina dentária nacional que deve ser 
motivo de orgulho para todos os médicos dentistas, especialis-
tas ou não especialistas”. Em nome da Comissão Constitutiva da 
Especialidade de Cirurgia Oral, o médico dentista António Felino 
também se dirigiu aos presentes.  02   03   04   05

O bastonário e os três médicos dentistas detentores do título 
de especialidade desde 1999 (António Felino, Germano Rocha e 
Jerónimo Fernandes) entregam os diplomas de título de espe-
cialista em cirurgia oral. Os especialistas em odontopediatria e 
periodontologia recebem os títulos pelas mãos dos presidentes 
dos órgãos sociais da OMD.

Para compreender a complexidade deste processo, em termos 
profissionais e sobretudo jurídicos, é necessário recuar no tem-
po, mais concretamente até 2010. 

Reveja a cronologia dos acontecimentos: 

2010 
O Conselho Diretivo da OMD aprova por unanimidade duas no-
vas especialidades: periodontologia e odontopediatria. 

2011 
A 8 de abril, o projeto de implementação das especialidades de 
odontopediatria e periodontologia é colocado em apreciação pública. 

A 28 de outubro é a vez do projeto de implementação da espe-
cialidade de cirurgia oral da OMD ir a apreciação pública.

2012
A 29 de fevereiro, é publicado em Diário da República o regu-
lamento de acesso especial à especialidade de cirurgia oral. O 
presente diploma resulta da vontade institucional de reativar o 
processo de implementação da especialidade de cirurgia oral, 
criada oficialmente pela Ordem dos Médicos Dentistas no ano 
de 1999.

A 1 de março, os regulamentos de acesso especial à especiali-
dade de odontopediatria e periodontologia são igualmente publi-
cados em Diário da República.

Os respetivos projetos de implementação estiverem em aprecia-
ção pública em 2011. Também o regulamento interno do Colégio 
de Ortodontia, atualizado após discussão pública, é publicado 

  



98 .  99 .  00 .  01  .  02 .  03 .  04 .  05 .  06 .  07 .  08 .  09 .  10 .  1 1  .  12  .  13  .  14 .  15  .  16  .  17  .  18

126  

06

07

06 | Processo de candidatura às especialidades em 
 plataforma eletrónica.

07 | Gil Fernandes Alves é recebido pelo secretário  
 Regional da Saúde, Pedro Ramos.
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em Diário da República, a 9 de novembro. O novo documento 
vem aperfeiçoar a disciplina legal de acesso à especialidade, 
contemplando aspetos regidos por princípios de adequação, 
atualidade e necessidade jurídico-legal.

A 14 de dezembro, o Conselho Diretivo da OMD decide criar 
quatro novas especialidades:

 Endodontia
 Prostodontia
 Saúde pública oral
 Medicina dentária hospitalar

Estas serão implementadas numa segunda fase, após concluído 
o processo em curso de reativação da especialidade de cirurgia 
oral e implementação das especialidades de odontopediatria e 
periodontologia. 

2013
A 21 de fevereiro são colocados em discussão pública os proje-
tos de implementação das especialidades de endodontia, pros-
todontia, medicina dentária hospitalar e de saúde pública oral. 
Na reunião de 29 de março é aprovada a versão final do regula-
mento, que acaba por ser publicado a 12 de junho. 

2014
A 28 de fevereiro é colocado em apreciação pública o regu-
lamento de candidatura às especialidades de cirurgia oral, de 
odontopediatria e de periodontologia.

2015
A 24 de junho, é publicado em Diário da República o regulamento 
interno nº 355/2015, dos processos especiais das candidaturas 
às especialidades de cirurgia oral, de odontopediatria e de perio-
dontologia, após aprovação pelo Conselho Diretivo. O mesmo en-
tra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, a 25 de junho.

A 10 de agosto inicia-se o processo de submissão de pedidos, 
através de uma plataforma eletrónica desenvolvida especifica-

mente para o efeito. Esta plataforma contém toda a informação 
relevante sobre o processo, instruções de preenchimento, do-
cumentação a disponibilizar, etc.  06

2016
A 10 de maio termina o período de submissão das candidaturas às 
especialidades de cirurgia oral, de odontopediatria e de periodon-
tologia, a data de início para a submissão das candidaturas começa 
no dia 10 de agosto de 2015 até ao dia 10 de maio de 2016. 

A 14 de maio, o Conselho Diretivo faz o ponto da situação do 
processo, uma análise que será tema de discussão nas reuniões 
seguintes. Na reunião de 17 de setembro, o CD toma conheci-
mento da avaliação curricular efetuada pelas comissões cons-
titutivas das especialidades de cirurgia oral, odontopediatria e 
periodontologia. Os candidatos são notificados das datas das 
audições presenciais.

O processo acaba por ficar concluído no ano seguinte, altura em 
que é decidida a atribuição dos diplomas durante o 26º Con-
gresso da OMD.

2017 | O ANO EM REVISTA

Madeira aposta na saúde oral
Cuidados de medicina dentária alargados

Em 2017 chegam várias novidades da Região Autónoma da Ma-
deira. A 25 de janeiro, a medicina dentária é alargada a quatro 
novos concelhos, num projeto que faz parte do programa do 
Governo Regional da Madeira de promoção da saúde oral “Ma-
deira a Sorrir”, e que envolve 2.300 crianças. A meta passa 
por abranger os seis mil alunos do 1º ciclo e chegar a todos os 
concelhos. 

A 31 de janeiro,  07 o representante da Madeira no Conselho 
Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas, Gil Fernandes Alves, 
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08

09

10

08 | Entrevista ao secretário de Estado Adjunto e da Saúde na Revista da OMD.

09 | Dia Mundial da Saúde Oral assinalado em Pombal e Castelo Branco.

10 | Ministro da Saúde participa em debate organizado pelas ordens da saúde.

 

 

 



organiza, com o apoio da Ordem dos Médicos Dentistas, várias 
ações formativas sobre a aplicação da Prescrição Eletrónica 
Médica (PEM).

Saúde oral dos portugueses
Ano marcado por novos dados

Portugal é o país da União Europeia em que menos se consulta 
o médico dentista. Esta é uma das conclusões avançadas pelo 
Eurostat, em fevereiro, que revela que os portugueses vão 0,05 
vezes por ano ao médico dentista. Perante este cenário, as or-
dens dos Médicos Dentistas e dos Médicos lamentam a falta de 
acesso à saúde oral no serviço público. Daí que no mês seguin-
te, em entrevista a uma publicação da SPMS, o bastonário da 
OMD defenda: “Precisamos e defendemos soluções pragmáti-
cas que permitam que todos os portugueses tenham acesso a 
cuidados de medicina dentária”.

A 20 de março, Dia Mundial da Saúde Oral, são conhecidos os 
números mais recentes do Programa de Promoção da Saú-
de Oral. Em 2016, foram utilizados 413.451 cheques-dentista. 
O bastonário da OMD, realça que “os maiores beneficiários 
do programa são sem dúvida as crianças e jovens, especial-
mente aos sete, dez e 13 anos, que no total, desde 2008, já 
utilizaram mais de dois milhões e 300 mil cheques. O ideal 
seria até que o programa abrangesse crianças a partir dos 
três anos”.  09   

 
Em agosto, é publicado um artigo de “Balanço de 10 anos do 
cheque-dentista” na revista Health Policy[1]. Jorge Simões, pro-
fessor catedrático e presidente do Conselho Nacional de Saúde, 
lidera a equipa de investigadores portugueses que analisam os 
10 anos do programa cheque dentista. Em declarações à agên-
cia Lusa, Jorge Simões salienta que “o cheque-dentista provou 
ser uma reforma inovadora” devido a um “grande consenso 
entre todas as partes interessadas, permitindo a liberdade de 
escolha dos utentes e respondendo à necessidade de aumento  
do acesso da população à saúde oral”.
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manifesta junto do secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, 
a necessidade de se implementar o Programa de Intervenção 
Precoce no Cancro Oral (PIPCO), que vigora no continente. O 
PIPCO avança a 24 de maio, sendo apresentado com o slo-
gan “Promoção da Saúde, Prevenção da Doença”. Destinado a 
utentes pertencentes a grupos de risco, o programa tem como 
metas detetar casos de cancro oral numa fase precoce, diminuir 
a sua taxa de incidência e melhorar a esperança de vida destes 
pacientes. 

A profissão e respetivo exercício
Medidas direcionadas para a medicina dentária

Com a integração dos cuidados de saúde oral no Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS) a avançar, destaque para outros temas e 
medidas, igualmente importantes para o exercício da medicina 
dentária.

A 6 de janeiro, é publicado o Decreto-Lei nº 5/2017, que es-
tabelece os princípios gerais da publicidade a medicamentos 
e dispositivos médicos, bem como as regras relativas às ações 
científicas a realizar em estabelecimentos, serviços e organis-
mos do SNS. O diploma entra em vigor a 6 de fevereiro.

Ainda em janeiro, e a respeito das medidas governamentais 
para inserção da medicina dentária no SNS, o secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde revela em entrevista à Revista da 
OMD que “democratizar o acesso aos cuidados de saúde oral é 
a visão que queremos partilhar”.  08

Em fevereiro, o Tribunal de Contas conclui que a ERS cobra ta-
xas superiores aos custos operacionais. Entre as “deficiências”, 
o relatório aponta falhas no “registo e controlo da receita e do 
património”.

Em março, no âmbito da disponibilização do programa de pres-
crição eletrónica desmaterializada para médicos dentistas, em 
2016, a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) 
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11

12

13

11 | Marcelo Rebelo de Sousa, participa em debate organizado pelas ordens 
 da saúde.

12 | Primeiro-Ministro reúne com associações profissionais.

13 | OMD no Conselho Regional de Saúde dos Açores.

 

 

 



Ordens profissionais debatem financiamento
Saúde no centro das preocupações 

A 4 de março,  10 as ordens da saúde organizam um debate 
sobre o financiamento da saúde, onde os representantes dos 
biólogos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, médicos dentis-
tas, médicos veterinários, nutricionistas e psicólogos, deixam o 
seu contributo através de vários vídeos emitidos no arranque 
da conferência. A Ordem dos Médicos Dentistas centra as suas 
propostas nas seguintes ideias:

 O sistema de saúde português vai para além do Serviço  
 Nacional de Saúde “SNS”.

 A população tem necessidades que não comportam visões  
 redutoras do Estado.

 É fundamental nos termos da Constituição e da Lei de Bases  
 da Saúde a complementaridade com o setor privado e o social.

 O nosso SNS desde sempre excluiu no essencial o acesso a  
 cuidados básicos de saúde oral e à medicina dentária.

 Assegurar a acessibilidade da população à medicina dentária.

 Necessidade de ajustamento da formação e qualificação dos  
 médicos dentistas.

A sessão conta com a participação do Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sousa, do ministro da Saúde, Adalber-
to Campos Fernandes, e de vários representantes dos grupos 
parlamentares. O bastonário da OMD aproveita o debate para 
reforçar junto do poder político a necessidade de proporcionar 
a toda a população o acesso a serviços de medicina dentária 
nos cuidados de saúde primários e nos hospitais do SNS, entre 
outras medidas.  11

Dias depois, a 20 de março, o Primeiro-Ministro, António Cos-
ta, reúne com todas as associações profissionais, no sentido de 
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“ouvir um painel tão significativo das ordens e dos profissionais 
liberais em Portugal” e considera que a cooperação entre as vá-
rias ordens é importante para garantir melhores serviços públicos 
aos cidadãos.  12

O ano fica ainda marcado pela reeleição do bastonário da Or-
dem dos Médicos Dentistas para presidente do Conselho Na-
cional das Ordens Profissionais. No mandato de três anos, que 
agora inicia, pretende dar prioridade a duas áreas: “o regime de 
sinergias e plataformas das diversas ordens com a CPLP e o 
papel das profissões liberais em Portugal e na União Europeia e 
o seu modelo de autorregulação”.

Parcerias no continente e nas ilhas
OMD no Conselho Regional de Saúde dos Açores

A 30 de março, o representante da Região Autónoma dos Açores 
no Conselho Diretivo da OMD, Artur Lima, participa no Conselho 
Regional de Saúde, órgão consultivo do secretário Regional da 
Saúde da região autónoma dos açores. Nesta primeira reunião, 
são discutidas questões relacionadas com a humanização dos 
cuidados de saúde, a metodologia de elaboração do Relatório de 
Primavera de Avaliação do Plano Regional de Saúde, o Movimento 
Carta Aberta à Prevenção e a problemática dos Comportamentos 
Aditivos e Dependências na Região Autónoma dos Açores. Inte-
gram o organismo as entidades interessadas no funcionamento 
das instituições prestadoras de cuidados de saúde na Região.  13

Também no âmbito do relacionamento institucional e das parce-
rias que a OMD tem com outros organismos, a 4 de abril, a Or-
dem participa na 1ª edição do Portugal eHealth Summit, promo-
vida pela Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que reúne 
empresas do setor tecnológico, indústria farmacêutica, startups, 
organizações do meio académico, entre outras entidades. 

A 24 de maio, a Ordem dos Médicos Dentistas e os restantes 
membros do Conselho Nacional de Saúde (criado em 2016) to-
mam posse. A OMD é uma das ordens da saúde representada 
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14

15

16

14 | OMD toma posse como membro do Conselho Nacional da Saúde.

15 | Discussão do Regulamento de Inscrição na OMD, no Conselho Geral.

16 | Laredo de Sousa, tesoureiro da OMD apresenta no Conselho Geral o 
 Orçamento para 2018.
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no novo órgão consultivo do Governo, que é composto por 30 
membros, oriundos de várias áreas científicas, sociais, cultu-
rais e económicas. A Ordem vai participar na preparação do 
“Meta-relatório da saúde dos portugueses: evidência produzida, 
evidência necessária”.  14

A 1 de junho, a OMD integra a IX Reunião de Saúde Oral dos 
Açores e o seu representante, Artur Lima, dirige-se aos médicos 
dentistas “que trabalham e prestam excelentes cuidados de saú-
de oral nos centros de saúde”. A 8 de junho, o bastonário da OMD 
é orador no debate sobre o papel do médico dentista na promo-
ção da saúde oral. Na sua intervenção, Orlando Monteiro da Silva 
realça a importância destes debates para o futuro da profissão. 
No mesmo mês são conhecidos os resultados do III Estudo 
Nacional de Prevalência das Doenças Orais, desenvolvido em 
parceria pelo Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral e 
pela OMD. Pela primeira vez, são apresentados resultados sobre 
o estado da saúde oral dos portugueses com 18 anos, entre os 
35–44 anos e os 65–74 anos de idade.

A 27 de julho, a médica dentista Patrícia Manarte Monteiro in-
tegra a equipa da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, 
que funciona junto do Infarmed e reúne representantes com 
experiência reconhecida em diversas áreas.

A 26 de novembro, durante o 2º Congresso Internacional de 
Medicina Dentária, Portugal e China assinam um protocolo de 
cooperação que prevê o intercâmbio de conhecimentos científi-
cos, tecnológicos, de inovação e ainda de profissionais entre os 
dois países, tendo Macau como destaque especial. “Em Portugal 
há, em geral, um excesso de profissionais em várias áreas de 
saúde, nomeadamente na medicina dentária. Em Macau, em al-
gumas áreas, poderá haver interesse em atrair profissionais de 
Portugal, que dominam bem o inglês e têm grande capacidade 
de inserção, por exemplo. E ao nível da troca de palestrantes, de 
investigação ou de experiências de ambos os lados, penso que 
pode ser muito interessante”, explica Orlando Monteiro da Silva.

Saúde oral na agenda política
Aposta do Governo

A saúde oral continua na agenda do Governo. 

A 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, dedicado à depressão, o 
Primeiro-Ministro refere que saúde oral é uma nova área de 
aposta do Governo nos cuidados de saúde primários, a par da 
saúde mental na área dos cuidados continuados.

A 14 de junho, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernan-
des, destaca avanços na saúde oral na Assembleia da Repúbli-
ca: “Em muitos centros de saúde já se encontram disponíveis 
cuidados de saúde oral e visual. O número de médicos dentistas 
será reforçado já a partir do próximo mês de setembro”.

À lupa
Estudos sobre a profissão e a saúde

Em junho, o Relatório de Primavera 2017, do Observatório Por-
tuguês dos Sistemas de Saúde, aponta para a falta de equidade 
no acesso aos cuidados de saúde, em particular a oral, e conclui 
que os mais pobres enfrentam barreiras no acesso à saúde oral.

A 3 de julho, a Ordem apresenta o mais recente estudo de Os 
Números da Ordem. O número de inscritos na OMD aumenta 
para 10.688, mais 660 que no ano anterior.

A 25 de outubro, a Ordem divulga o Barómetro de Saúde Oral 
2017. Os portugueses aumentam as visitas ao médico dentista, 
mas quase 42% não marca consulta há mais de um ano, diz o 
relatório.
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17

18

17 | Ministro da Economia visita a Expo-Dentária Portugal.

18 | Francisco George recebe a placa de mérito da OMD.

19 | Homenagem a João Carvalho, primeiro presidente da APMD.
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Atividades da OMD
Múltiplas mudanças a caminho

Após a aprovação do novo regime de pagamento de quotas em 
atraso, a 6 de janeiro, o Conselho Diretivo da OMD anuncia, a 
30 de junho, que está em apreciação pública o projeto de re-
gulamento relativo ao regime da Formação Contínua da OMD. 

A 30 de setembro tem início, por parte do Conselho Geral, a 
discussão do Regulamento de Inscrição na OMD, que é coloca-
do em apreciação pública a 10 de novembro e aprovado a 16 de 
dezembro.  15

A 25 de novembro arranca a discussão do projeto de Código 
Deontológico, no Conselho Geral.

Em dezembro, a OMD aprova o Plano de Atividades e o Orça-
mento para o próximo ano.  16 “Temos uma linha de rumo, 
consistente, coerente, exequível, aprovada por unanimidade 
pelo Conselho Geral para 2018”, afirma o bastonário. Neste 
mandato, iniciado em janeiro de 2016 e que terminará em junho 
de 2020, são estabelecidos quatro eixos prioritários de atuação:

 Acesso à saúde oral;
 Regulação da profissão;
 Valorização do médico dentista;
 Organização da OMD.

Congresso com Alto Patrocínio
Presidente da República atribui distinção

O 26º Congresso da OMD tem, este ano, o selo presidencial. A 
20 de setembro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, concede o seu Alto Patrocínio ao maior evento de me-
dicina dentária do país, que reúne vários profissionais de saú-
de oral. A distinção representa o reconhecimento do papel dos 
profissionais de medicina dentária não só na prevenção e trata-
mento das doenças orais, mas também na promoção junto da 
população portuguesa de bons hábitos e de uma boa saúde oral.
Esta edição fica na história por uma série de momentos de 
relevo para a profissão. A 17 de novembro, a Expo-Dentária 
Portugal recebe a visita do ministro da Economia e, na sessão 
solene, o Ministério da Saúde anuncia a aprovação da carreira 
de medicina dentária no SNS, que aguarda o aval do Ministério 
das Finanças. 

No mesmo dia, o primeiro presidente da APMD (Associação 
Profissional dos Médicos Dentistas), João Carvalho, falecido 
nesse ano, é homenageado, assim como Francisco George, que 
saiu da DGS em outubro. Recorde-se que enquanto Diretor-Ge-
ral da Saúde foi responsável por vários projetos, entre eles a 
implementacão do Programa Nacional de Promoção de Saúde 
Oral, na sua vertente cheque-dentista, em colaboração com a 
Ordem dos Médicos Dentistas.  17   18   19
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A OMD assinala os 20 anos sobre a aprovação na Assembleia 
da República da Lei N.º 82/98, de 10/12, que criou a Ordem dos 
Médicos Dentistas, um marco histórico para os médicos dentis-
tas e para a profissão. As celebrações estendem-se ao longo 
do ano, culminando no 27º Congresso da OMD, em novembro, 
na Exponor.

Entre maio e outubro, a iniciativa “Encontros com a Ordem” per-
corre todo o país, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da 
Madeira. Nos 13 encontros realizados é entregue um diploma que 
celebra o reconhecimento do título de médico dentista.  01 a 14

Para o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas os “Encon-
tros com a Ordem” simbolizam a afirmação da profissão e o 
reconhecimento que alcançou ao longo dos anos. Um esforço 
para o qual muitos contribuíram desde meados dos anos 70. 
Uma profissão que, primeiro com a APMD - Associação Por-
tuguesa de Medicina Dentária em 1991, e depois com a OMD 
em 1998, conseguiu, perante circunstâncias muito adversas, de 
incompreensão e até, por vezes, de hostilidade, afirmar-se num 
patamar que poucos almejaram”. E apesar das dificuldades, “a 
medicina dentária e os médicos dentistas são uma história de 
sucesso em Portugal”.

As comemorações começam no dia 19 de maio, no Porto, numa 
cerimónia no Palácio da Bolsa, em que marcam presença mais 
de 500 pessoas. 

O bastonário da OMD Orlando Monteiro da Silva recorda que 
“nestes 20 anos muita coisa mudou, o combate ao exercício 
ilegal da profissão, uma das primeiras batalhas da OMD, o licen-
ciamento de clínicas e consultórios, a regulação da profissão, 
a afirmação nacional e internacional da Ordem. Em termos de 
opinião pública também muito foi feito. A afirmação do perfil 
profissional médico dentista; a promoção da saúde oral; a edu-
cação e consciencialização da população sobre a importância 
da saúde oral na saúde geral, na estética, no bem-estar e na 
qualidade de vida. Continua a Ordem a percorrer o caminho da 
acessibilidade para todos a cuidados de medicina dentária”. 

O encontro no Porto é presidido pelo secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde (SEAS), Fernando Araújo, que reafirma a 
aposta do Governo na saúde oral e garante que até ao final 
da presente legislatura “o número de consultórios de medicina 
dentária a funcionar no Serviço Nacional de Saúde vai chegar 
aos 90, cobrindo todos os ACES, garantindo desta forma a equi-
dade no país”. Trata-se de uma mudança de paradigma porque 
segundo o SEAS, “a era em que os médicos dentistas eram 
vistos como profissionais externos ao SNS, constitui o passa-
do!” Ainda assim, Fernando Araújo admite que “ainda há muito 
por fazer e enquanto houver portugueses que não consigam 
aceder a cuidados básicos de medicina dentária não podemos 
descansar”.  

No final do discurso, e já depois de salientar toda a cooperação 
e o trabalho de excelência e de persistência da OMD, o SEAS 
agradece à OMD e aos médicos dentistas “todo o vosso empenho 
e disponibilidade ao serviço da saúde oral dos portugueses!”

Nos 13 “Encontros com a Ordem” participam milhares de pes-
soas. A afluência de médicos dentistas e seus acompanhantes 
foi sempre elevada em todas as regiões. Para além do Porto, os 
“Encontros com a Ordem” decorreram, por ordem cronológica, 
em Vila Real, Faro, Braga, Setúbal, Covilhã, Coimbra, Évora, Lis-
boa, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Funchal. 

As comemorações dos 20 anos da OMD terminam no 27º Con-
gresso da OMD.

Excecionalmente pela efeméride, a Comissão Organizadora, li-
derada por Filomena Salazar, e o Conselho Diretivo da OMD, 
decidem reduzir a inscrição online para 20€ para médicos den-
tistas e estudantes de medicina dentária. Todos os que fazem a 
inscrição até 18 de julho beneficiam deste desconto, uma oferta 
da organização do congresso para retribuir o apoio que, ao lon-
go dos anos, recebe de todos os membros da OMD. 

Sendo uma oportunidade única para formação e valorização pes-
soal, o número de inscritos supera todas as expectativas. Uma 

ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS COMEMORA 20 ANOS
CELEBRAÇÕES REALIZAM-SE EM TODO O PAÍS
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01. 02 | Primeira cerimónia dos Encontros com a Ordem, Porto.

03. 04 | Rui Santos, o presidente do município de Vila Real, enaltece o contributo dos médicos dentistas do distrito na promoção da saúde oral.

05. 06 | Em Faro, o presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, saúda a iniciativa que reuniu mais de uma centena de médicos dentistas e acompanhantes.

07. 08 | O vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Firmino Marques, salienta o papel dos médicos dentistas na dinâmica da cidade.

 

 

 

 

04

06

08

03

05

07



98 .  99 .  00 .  01  .  02 .  03 .  04 .  05 .  06 .  07 .  08 .  09 .  10 .  1 1  .  12  .  13  .  14 .  15  .  16  .  17  .  18

09. 10 | Em Setúbal, a anfitriã é a presidente da Câmara, Maria das Dores Meira, que agradece a presença da OMD no seu município.

11. 12 | O autarca da Covilhã, Vítor Manuel Pinheiro Pereira, sublinha o contexto importante de transferência de competências do estado central para as autarquias locais.

13. 14 | Em Évora, o presidente da ARS Alentejo, José Robalo, em representação do Ministério da Saúde, junta-se à cerimónia de entrega dos diplomas.
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15

16

17

15 | Filomena Salazar, Presidente da comisão Organizadora do 27º Congresso OMD.

16 | Sociedade Portuguesa de Ortodontia é recebida na sede da OMD.

17 | Assunção Cristas em encontro com o bastonário da OMD.
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novidade neste ano é a cerimónia de boas-vindas aos novos cole-
gas inscritos na Ordem de 1 de janeiro a 15 de outubro, com a en-
trega dos diplomas de título profissional de médico dentista.  15 

Tal como na edição anterior, o Congresso da OMD conta com 
o Alto Patrocínio da Presidência da República. A renovação do 
Alto Patrocínio é comunicada à OMD pelo chefe da Casa Ci-
vil do Presidente da República. O congresso volta a receber o 
maior apoio institucional da Presidência da República, limitado 
a alguns eventos de maior relevância nacional. Em dezembro é 
realizada uma sessão institucional na Assembleia da República 
evocativa da aprovação do Estatuto da Ordem por aquele órgão 
de soberania.

2018 | O ANO EM REVISTA

Sociedade Portuguesa de Ortodontia
Nova direção apresenta estratégia

A 5 de janeiro, a nova direção da Sociedade Portuguesa de Or-
todontia (SPO), que tomou posse no final de setembro de 2017, 
é recebida na sede da OMD, no Porto, num encontro em que 
também está presente o presidente do Colégio de Ortodontia da 
OMD, Luís Jardim. O novo presidente da SPO, Armando Dias 
da Silva, faz-se acompanhar pelos membros da direção Jorge 
João e Francisco Freitas, e, para além da apresentação de cum-
primentos institucionais, são apresentadas as linhas mestras de 
atuação da nova direção da SPO, bem como abordados temas 
relacionados com a especialidade de ortodontia.  16

Encontro com líder do CDS/PP 
Acesso da população a cuidados de saúde oral  

A presidente do CDS/PP, Assunção Cristas, defende, a 24 de 
janeiro, durante um encontro com o bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas, em Lisboa, que o Estado deve aproveitar a 

rede de clínicas e consultórios privados de medicina dentária 
para garantir o acesso de toda a população a cuidados de saúde 
oral. O Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral merece 
elogios da presidente do CDS/PP que salienta os “bons resul-
tados, numa população, nomeadamente ao nível das crianças e 
das grávidas, servida como não tinha acontecido antes, preo-
cupa-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 deve-
ríamos estar a falar do seu alargamento”. O bastonário da OMD, 
Orlando Monteiro da Silva, lembra que a criação da carreira de 
médicos dentistas já foi aprovada pelo Ministério da Saúde e 
aguarda aprovação final do Ministério das Finanças.  17

Conselho Económico e Social 
Presidente do CNOP representa profissões liberais

A tomada de posse dos novos conselheiros do Conselho Eco-
nómico e Social (CES), designados na sequência da alteração à 
Lei nº 108/91 pela Lei n.º 81/2017, de 18 de agosto, acontece a 
1 de fevereiro nas instalações do CES. O bastonário da Ordem 
dos Médicos Dentistas e presidente do CNOP toma posse como 
membro efetivo depois de ter sido eleito por unanimidade pelo 
Conselho Geral do CNOP. 

Regulamento de Inscrição da OMD
Publicado em Diário da República

Elaborado pelo Conselho Diretivo e aprovado por unanimidade 
pelo Conselho Geral, o Regulamento de Inscrição da OMD entra 
em vigor a 3 de fevereiro, após publicação em Diário da Repú-
blica e dota a OMD das ferramentas necessárias para proceder 
em conformidade com o Estatuto.

O novo regulamento aplica-se aos novos pedidos de inscrição 
inicial apresentados após a sua entrada em vigor.
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18

19

20

18 | OMD participa no 35º Encontro Nacional de Medicina Geral e familiar.

19 | Dia Mundial da Saúde Oral, Castelo Branco.

20 | Dia Mundial da Saúde Oral, Pombal.
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Conselho Deontológico e de Disciplina 
Publicidade em saúde

Em fevereiro, a intervenção da Entidade Reguladora da Saú-
de é suscitada pelo Conselho Deontológico e Disciplina (CDD) 
da OMD tomando em consideração o regime jurídico das prá-
ticas de publicidade em saúde, face a uma campanha realizada 
por uma entidade prestadora de serviços de medicina dentá-
ria. Após várias comunicações de associados dirigidas ao CDD 
sobre esta matéria, e sem prejuízo das respetivas atribuições 
disciplinares, são remetidos à ERS para apreciação e análise, 
vários exemplos da publicidade recentemente divulgada.

Diagnóstico à Empregabilidade 2017
Exercício da medicina dentária em Portugal

O estudo “Diagnóstico à Empregabilidade 2017”, divulgado pu-
blicamente em fevereiro, elaborado pela consultora QSP a pedi-
do da Ordem dos Médicos Dentistas, mostra uma divisão gera-
cional no exercício da medicina dentária. Os médicos dentistas 
que se formaram há menos de dez anos enfrentam dificuldades 
acrescidas para se integrarem no mercado de trabalho. Face 
aos resultados do estudo, a OMD apresenta um conjunto de 
recomendações para a medicina dentária em Portugal. 

Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
Foco na saúde oral 

A Ordem dos Médicos Dentistas participa no 35º Encontro Na-
cional de Medicina Geral e Familiar. A sessão “Patologia oral 
em consulta de medicina geral e familiar” é apresentada pelos 
médicos dentistas José Frias Bulhosa, Pedro Ferreira Tranco-
so e Sandra Gavinha e tem como ponto de partida os proble-
mas de saúde oral na população idosa. É também abordado o 
cheque-dentista, com os médicos dentistas a descreverem as 
principais diferenças entre os vários módulos e a explicaram as 
funcionalidades do Programa Nacional de Promoção da Saúde 

Oral. Desde 2004 que a Ordem dos Médicos Dentistas colabora 
com um curso na área de medicina dentária no encontro da 
Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Mais uma 
vez, as inscrições no curso ficam esgotadas desde o primeiro 
momento.  18

Balanço do programa cheque-dentista
2008-2018

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) assinala o Dia Mundial 
da Saúde Oral, com a distribuição de 300 kits de saúde oral 
no centro de saúde de São Miguel, da Unidade Local de Saúde 
de Castelo Branco. O centro de saúde de São Miguel integra 
o projeto-piloto do Ministério da Saúde para a integração de 
médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Na vi-
sita a Castelo Branco, o bastonário da OMD, Orlando Monteiro 
da Silva, é acompanhado pelo secretário de Estado Adjunto da 
Saúde, Fernando Araújo. Durante a visita, o governante adianta 
que metade dos agrupamentos de centros de saúde do país já 
têm consultas de medicina dentária e que o Governo mantém a 
intenção de chegar a todo o país até junho de 2019.  19  20

O Dia Mundial da Saúde Oral é também assinalado em Pombal, 
onde a subdiretora-Geral da Saúde, Catarina Sena, fez um ba-
lanço do programa cheque-dentista, anunciando que até 20 de 
março deste ano:

 3,5 milhões de utentes realizaram 12,5 milhões de tratamentos,  
 sendo que 60% são tratamentos preventivos.
 Na vertente do Projeto de Intervenção Precoce no Cancro  
 Oral, desde 2014, já foram detetadas e encaminhadas para  
 os IPO 129 lesões malignas e referenciadas para encaminha-
 mento hospitalar 168 lesões potencialmente malignas.
 O III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais  
 mostra que a média de dentes cariados, perdidos e obtura- 
 dos (CPO) aos 12 anos evoluiu de 2,95, no ano 2000, para  
 1,48, em 2006 e 1,18, em 2013.
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21

22

21 | Eunice Carrilho como oradora no World Health Summit Regional Meeting, Coimbra.

22 | A nova página eletrónica da OMD.
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 Em Portugal já foi atingida a meta preconizada pela OMS 
 para 2020 (índice CPO inferior a 1,5); o número médio de  
 dentes com selantes de fissura aos 12 anos passou de 1,60  
 para 3,61 entre os estudos de 2006 e 2013.

Noutra vertente do programa, refere Catarina Sena, o Projeto 
de Intervenção Precoce no Cancro Oral constitui uma estratégia 
inovadora de deteção precoce de lesões malignas e potencial-
mente malignas, dispondo de um encaminhamento célere dos 
utentes aos serviços de referência.” Desde 2014, ano em que o 
projeto tem início, já foram detetadas e encaminhadas para os 
Institutos de Oncologia de todo o país 129 lesões malignas, e re-
ferenciadas para encaminhamento hospitalar 168 lesões poten-
cialmente malignas. No total, já beneficiaram do programa 5.518 
utentes. A taxa de utilização dos cheques biópsia tem vindo a 
subir desde o primeiro ano do programa e atingiu os 93,3%. 

Em agosto, a revista Health Policy1 publica um artigo de “Ba-
lanço de 10 anos do cheque-dentista”. Jorge Simões, professor 
catedrático e presidente do Conselho Nacional de Saúde, lide-
ra a equipa de investigadores portugueses que analisam os 10 
anos do programa cheque dentista. Em declarações à agência 
Lusa, Jorge Simões salienta que “o cheque-dentista provou ser 
uma reforma inovadora” devido a um “grande consenso entre 
todas as partes interessadas, permitindo a liberdade de escolha 
dos utentes e respondendo à necessidade de aumento do aces-
so da população à saúde oral”.

Saúde global em debate em Coimbra 
Participam 120 oradores de 40 países

A OMD participa no World Health Summit Regional Meeting 
2018 que decorre em Coimbra nos dias 19 e 20 de abril. A 
médica dentista Eunice Carrilho, vogal do Conselho Diretivo da 
Ordem dos Médicos Dentistas, é uma das oradoras e aborda o 
papel dos profissionais de saúde e da sua resposta integrada 
ao cidadão, no âmbito da cooperação com os países africados 
de língua portuguesa. Eunice Carrilho apresenta a Associação 

Dentária Lusófona (ADL), uma organização sem fins lucrativos, 
com sede no Porto, que “tem por finalidades o desenvolvimento 
científico e técnico da saúde oral e a promoção dos cuidados 
de saúde oral nos países de língua oficial portuguesa, mediante 
a colaboração estreita entre as entidades responsáveis desses 
países, bem como a melhoria e desenvolvimento da coopera-
ção das relações profissionais internacionais, usando a língua 
portuguesa como meio de união e de promoção”. No encontro 
participam 120 oradores de 40 países, com destaque para o 
ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, o Alto-Co-
missário da Cimeira Mundial da Saúde, José Martins Nunes, e 
o comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, 
Carlos Moedas. O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, 
e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixam 
o seu testamento na sessão de encerramento da cimeira.   21

Página eletrónica da OMD
Novas funcionalidades, layout mais atrativo, mobile-friendly

Em abril, a OMD renova a sua página eletrónica dando-lhe uma 
nova cara, novos serviços e adaptada a qualquer plataforma.  22

O novo site da OMD permite uma relação mais próxima e ágil 
com os membros da Ordem e o público em geral. A criação de 
um balcão virtual de contacto, uma das novidades, permite, por 
exemplo, inscrições online em todas as ações de formação da 
OMD e pagamento online imediato por referências multibanco. 

O diretor-executivo da OMD, Laredo de Sousa, revela que “a 
atual página resulta de um longo processo, em que o trabalho 
de equipa permitiu a superação dos problemas e desafios com 
que nos deparámos. Novas funcionalidades, layout mais atrativo 
e dinâmico, navegabilidade intuitiva e menos complexa, mobile-
-friendly e integração com as redes sociais são os pontos-chave 
que nos guiaram na atualização da página eletrónica da OMD.”

A página do Congresso da OMD passou para um microsite, 
ainda que mantendo-se acessível a partir do site da OMD. O 
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23

24

25

23 | Secretário de Estado das Comunidades reúne com a CNOP.

24 | Gil Alcoforado é nomeado reitor do Instituto Universtário Egas Moniz.

25 | Cassiano Scapini é homenageado pela OMD e pela ABO.
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Congresso ficou com uma estrutura exclusiva na internet que 
agrega os conteúdos relativos ao encontro anual de medicina 
dentária e à Expodentária, facilitando o acesso à informação aos 
congressistas, expositores, patrocinadores e público em geral.

FEDCAR
Bastonário da OMD nomeado vice-presidente 

Em maio, Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas é nomeado vice-presidente da Federação 
Europeia das Autoridades Competentes e Reguladores de Me-
dicina Dentária para 2018. A federação reúne várias ordens e 
órgãos europeus responsáveis pela regulação, registo e super-
visão dos profissionais de medicina dentária. A OMD integra 
este organismo desde novembro de 2015, juntando-se à lista de 
21 países que o compõem.

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
Encontro com ordens profissionais

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José 
Luís Carneiro reúne no Porto, a 18 de maio, com vários mem-
bros do CNOP, incluindo o seu presidente e bastonário da 
OMD, Orlando Monteiro da Silva. O objetivo deste encontro é 
dar conhecimento do trabalho realizado junto da diáspora por-
tuguesa e ouvir as preocupações das ordens, com destaque 
para a crescente mobilidade, quer de estudantes e profissio-
nais portugueses no estrangeiro, quer de emigrantes que vêm 
para Portugal.   23

Instituto Universitário Egas Moniz 
Médico dentista é o novo Reitor 

O Professor Catedrático em Medicina Dentária, Gil Alcoforado, 
é nomeado reitor do Instituto Universitário Egas Moniz. Recor-
de-se que Gil Alcoforado foi presidente da Mesa da Assembleia-
-Geral da OMD para o triénio 2007-2009.   24

Cooperação institucional entre Portugal e Brasil
Associação Brasileira de Odontologia homenageia OMD

A Associação Brasileira de Odontologia Nacional (ABO) assina-
la os 20 anos do reconhecimento dos títulos e da equiparação 
profissional dos cirurgiões-dentistas brasileiros residentes em 
Portugal, bem como os 20 anos da criação da Ordem dos Mé-
dicos Dentistas. 

Durante o 22.º Congresso Odontológico Rio-Grandense, que 
decorre em Porto Alegre, de 20 a 30 de junho, a ABO presta 
homenagem ao bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, 
Orlando Monteiro da Silva e a Cassiano Scapini, antigo pre-
sidente da Associação Luso-brasileira de Saúde Oral e atual 
membro do Conselho Geral e da Comissão Científica da OMD 
em Portugal. É em 1998 que é assinado o acordo que permite 
a inscrição profissional dos cirurgiões-dentistas brasileiros com 
o título de médico dentista em igualdade de condições com os 
colegas portugueses na OMD. 

Na cerimónia de abertura do Congresso, e após os discursos, 
a ABO Nacional entrega ao bastonário da OMD uma placa de 
reconhecimento, em que “A Associação Brasileira de Odonto-
logia concede homenagem ao Dr. Orlando Monteiro da Silva 
por seu exemplo e de dedicação, por sua atuação profissional 
e sua inestimável contribuição à Odontologia”. O bastonário da 
OMD retribui a homenagem e oferece, em nome da Ordem, uma 
placa de reconhecimento à ABO Nacional, “ao Dr. Luiz Fernan-
do Varrone, presidente da ABO-Nacional, o reconhecimento da 
Ordem dos Médicos Dentistas pela promoção da cooperação 
institucional e profissional entre o Brasil e Portugal”. 

No final da cerimónia, quer a ABO Nacional quer a OMD enten-
deram ainda homenagear o médico dentista Cassiano Scapini, 
tendo ambas as instituições oferecido uma placa de reconheci-
mento. No texto da placa, que a OMD oferece, pode ler-se “ho-
menagem e reconhecimento ao Dr. Cassiano Scapini, pelo seu 
inestimável contributo na integração dos cirurgiões-dentistas 
brasileiros na Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal”.  25 
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26

27

26 | Os números da Ordem 2018.

27 | Presidente da FDI visita Portugal.
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Para além de assinalar os 20 anos da OMD e do reconhecimen-
to dos títulos e da equiparação profissional dos cirurgiões-den-
tistas brasileiros residentes em Portugal, a ABO e a OMD acor-
dam na implementação do intercâmbio científico e profissional 
luso-brasileiro. 

“Os Verdes” 
Propõe alargamento dos cuidados de saúde oral a todo o SNS

O grupo parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) 
apresenta em julho, na Assembleia da República, um projeto de 
lei sobre a universalização dos cuidados de Saúde Oral no Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS). Os deputados do PEV querem 
que o Governo promova “a generalização, a todos os Agrupa-
mentos de Centros de Saúde, das experiências-piloto existentes 
no âmbito do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral” 
de forma a garantir, num prazo de quatro anos, “a cobertura 
nacional e permanente da valência de saúde oral nos cuidados 
primários de saúde, acessível a todos os utentes do SNS”. Para 
os deputados do PEV “não é admissível que os profissionais 
tenham um vínculo precário, tratando-se de uma resposta que 
se quer permanente, sendo um imperativo a criação da carrei-
ra de médico-dentista”, prevista no projeto de lei submetido ao 
Parlamento. O documento sublinha que “a saúde oral é essen-
cial para o bem-estar e a qualidade de vida de cada cidadão, 
cabendo ao Estado a principal responsabilidade no que respeita 
à sua promoção e à criação de condições para a universalidade 
e equidade no seu acesso”. 

Os Números da Ordem 2018
Portugal tem o dobro de médicos dentistas face ao rácio re-
comendado pela OMS

Portugal atinge no ano passado um rácio de um médico dentista 
por 1.033 habitantes, praticamente o dobro da recomendação 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) de um médico den-
tista por 2.000 habitantes. A Ordem dos Médicos Dentistas tem 

11.387 inscritos, um aumento de 699 face a 2016. Para o bas-
tonário da OMD, “o excesso de médicos dentistas está a criar 
um flagelo na profissão. Portugal não tem como absorver tantos 
profissionais pelo que a emigração tem crescido para valores 
impensáveis. O Reino Unido continua a ser o principal destino 
de emigração para os médicos dentistas portugueses, seguido 
da França. “Os Números da Ordem”, apresentados em agosto, 
mostram que 75% dos membros ativos da OMD têm menos de 
45 anos. 59,7% são mulheres e há 872 estrangeiros inscritos 
na Ordem. Destes, 468 são brasileiros, mas nos últimos anos 
registam-se fortes crescimentos de italianos e espanhóis. Outra 
novidade é o número de estudantes estrangeiros a formar-se 
nas instituições portuguesas, com os estudantes de França, Es-
panha e Itália a destacarem-se neste capítulo. No total de todos 
os alunos, 26% tem nacionalidade estrangeira, número bastan-
te superior à percentagem de estrangeiros entre os membros 
ativos da OMD, que não atinge os 9%. Nesta altura, existe já 
até uma instituição de ensino privado que tem mais estudantes 
estrangeiros do que portugueses.  26

Relatório da Entidade Reguladora da Saúde 
Clínicas ou consultórios dentários existentes em Portugal 

Até setembro deste ano, a ERS contabiliza um total de 6.034 
clínicas ou consultórios dentários, mais 249 que no final do ano 
passado. O documento da ERS revela ainda que foram realiza-
das ações de fiscalização a 136 clínicas ou consultórios dentá-
rios.

Presidente da FDI visita Portugal 
Saúda projeto do Governo “Saúde Oral para Todos”

A presidente da FDI, Kathryn Kell,  27 realiza uma visita de 
dois dias a Portugal, a 18 e 19 de setembro, em que tem opor-
tunidade de visitar um centro de saúde com consultas de medi-
cina dentária e participa no lançamento do projeto “Saúde Oral 
para Todos” do Ministério da Saúde. No segundo dia da visita, 
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28

29

28 | A Presidnte da FDI e o Ministro da Saúde.

29 | O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde.
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Kathryn Kell, discursa na cerimónia de assinatura do protocolo 
que o governo assina com 65 autarquias para a criação de ga-
binetes de saúde oral e contratação de médicos dentistas nos 
respetivos centros de saúde. A presidente da FDI felicita esta 
medida e mostra-se “esperançada que outros países possam 
seguir o exemplo que está a ser implementado em Portugal”. 
No seu discurso, Kathryn Kell faz questão de referir “o papel 
muito importante da medicina dentária de Portugal no cres-
cimento da FDI. Hoje, Portugal exporta conhecimento nesta 
área e sua influência estende-se muito além das suas frontei-
ras, graças ao empenho dos médicos dentistas portugueses 
no desenvolvimento da saúde oral em Portugal, na Europa e 
no resto do mundo”. 

“Saúde Oral para Todos”
Ministério da Saúde assina protocolo com 65 autarquias 

O objetivo do Governo é que todos os concelhos do país te-
nham, até ao final do primeiro semestre de 2020, pelo menos 
um consultório com médico dentista integrado no Serviço Na-
cional de Saúde (SNS). No lançamento do projeto “Saúde Oral 
para Todos”, que decorre a 18 de setembro, no Centro Cultural 
de Belém, em Lisboa, 65 autarquias assinam um protoloco de 
colaboração para apoiarem as administrações regionais de saú-
de na criação de consultas de medicina dentária nos centros de 
saúde, fornecendo as cadeiras de dentista e os equipamentos 
complementares, como raio X. 

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde (SEAS) revela que 
“temos neste momento cerca de 63 consultórios em 53 municí-
pios, mas queremos chegar a todos os concelhos, próximos das 
pessoas”, sublinhando que o que se pretende é “proximidade 
nos centros de saúde, qualidade e sobretudo equidade no país”. 
Fernando Araújo recorda que o projeto para a contratação de 
médicos dentistas para os centros de saúde começou em 2016 
com 13 experiências piloto e foi sendo progressivamente alar-
gado. Para o SEAS, o sucesso deste projeto revela-se nos nú-
meros: já se realizaram mais de 85 mil consultas, que envolvem 

mais de 60 médicos dentistas e estomatologistas, permitindo o 
acesso a mais de 36 mil utentes do SNS. 

Segundo Fernando Araújo, “o projeto está aberto a todos os 
portugueses”, mas em termos de prioridade, do ponto de vista 
clínico, vai tentar-se abranger os doentes com mais patologias 
de saúde oral ou outras e a população mais vulnerável. O minis-
tro da Saúde, que encerra a cerimónia, considera que “é uma 
medida histórica para o país. O SNS passa a ter nos centros de 
saúde médicos dentistas, higienistas orais e assistentes dentá-
rios”. O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, presente 
na cerimónia, recorda no seu discurso que “desde há muito que 
a OMD tem vindo a defender a pertinência do envolvimento das 
autarquias na área da saúde, particularmente na saúde oral. O 
valor da proximidade e o princípio da descentralização foram-
-nos sempre caros. Recordo um grupo de trabalho formado em 
2002 para o efeito, as visitas que fizemos a muitas autarquias 
deste país, a Convenção “Autarquias e Saúde Oral” realizada no 
Congresso da OMD, com o envolvimento de autarcas e do sec-
tor social, presidida na altura pela saudosa Maria José Nogueira 
Pinto. Mas, o que existia então de forma incipiente passou a 
ter outro enquadramento legislativo e passou a ser o que não 
era, uma prioridade de muitas autarquias”. Orlando Monteiro da 
Silva acrescenta que “na perspetiva da OMD e das pessoas, o 
que é necessário é promover o acesso para todos a cuidados de 
saúde oral com qualidade. Se isso é feito no setor público ou em 
parceria com o privado, é indiferente. Há bons exemplos a nível 
internacional para ambas opções”.  28  29

A prática privada, com o seu empenho e investimento, é, desde 
a primeira hora, o pilar essencial para a evolução dos cuidados 
de saúde oral em Portugal. Sem o seu contributo, não benefi-
ciaríamos do nível de excelência que a medicina dentária hoje 
disponibiliza.

Fazemos votos que os próximos 10 anos sejam de mais realiza-
ções, mais prosperidade, mais conquistas, a bem da população 
e da medicina dentária portuguesa.
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