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Editorial

Profissões autorreguladas: as mesmas regras 
para todos

Estimados colegas, 

Numa altura em que a Ordem dos Médicos 
Dentistas se encontra a liderar a presidên-
cia da FEDCAR -  Federação Europeia das 
Autoridades Competentes e Reguladoras 
da Profissão, e que se realiza pela primeira 
vez em Portugal, no Porto, no dia 10 de 
maio, a Assembleia-Geral deste organis-
mo, a discussão da profissão ao nível eu-
ropeu centra-se no essencial na seguinte 
questão:

Os médicos dentistas por toda a Europa 
têm que cumprir com uma série de leis, re-
gulamentos e procedimentos para prote-
ção do consumidor/paciente, destinatários 
dos nossos serviços, na defesa do superior 
interesse público.

Em consequência, as ordens e reguladores 
europeus têm o dever, a obrigação de apli-
car medidas disciplinares num contexto de 
respeito pela ética e deontologia. De igual 
forma, ao nível concorrencial existem re-
gras, aplicadas por diversas entidades pú-
blicas, destinadas a punir condutas que 
possam afetar o interesse do consumidor.

Por via da crescente proliferação por toda 
a Europa de entidades comerciais coleti-
vas, investindo nas profissões autorregula-
das, como é o caso da medicina dentária, 
advocacia, arquitetura, farmácia, medici-
na, entre outras, muitas vezes sedeadas 
em países diferentes daquele(s) em que 
exercem as suas atividades, há, na prática, 
um impedimento a uma adequada regula-
ção dos serviços prestados por parte destas 
entidades.

Tal deve-se ao facto de estas entidades 
comerciais coletivas não estarem sob su-
pervisão e regulação idênticas à dos pro-
fissionais que exercem a sua atividade 
individualmente ou profissionais assalaria-
dos. Uma situação profundamente grave, 
para a qual tarda uma solução objetiva 
por parte das autoridades públicas nacio-
nais e europeias.

Existe, assim, uma profunda e crescente 
contradição, lesiva do interesse público e 
das respetivas profissões, pelo facto de es-
tas entidades comerciais, ao contrário dos 
profissionais liberais e assalariados, regu-
lados pelas ordens e congéneres, não esta-
rem sujeitas às mesmas regras de proteção 
do consumidor.

Há, também, um risco evidente de conflito 
entre o dever dos profissionais de cumprir 
com procedimentos e regras destas estru-
turas comerciais, orientadas fundamental-
mente para o lucro e, ao mesmo tempo, 
o dever que se sobrepõe de cumprir com 
regras de boa conduta profissional e de 
segurança do paciente.

Parece fundamental e urgente a defesa da 
introdução obrigatória das mesmas regras 
para uns, profissionais individualmente 
considerados, no caso médicos dentistas, 
e outros, entidades comerciais que atuam 
no âmbito da medicina dentária e seus as-
salariados médicos dentistas, seja no setor 
privado, público ou social.

A OMD, de forma empenhada, atuante 
e ao mais alto nível, tem vindo a acom-

panhar estas questões ao nível europeu, 
onde mais de 70% da legislação que afeta 
as profissões como a medicina dentária é 
produzida nas plataformas organizadas 
da profissão, como a FEDCAR. 

Realidades como a portuguesa, espanho-
la, italiana, grega, enfim dos países onde 
não existe financiamento de sistemas de 
serviços ou seguros públicos abrangendo 
toda a população, tornam-se mais vulne-
ráveis às consequências decorrentes desta 
desigualdade atrás referida.

Mas, atente-se, nenhum sistema, nenhum 
país está imune. 

Continuaremos a acompanhar os debates 
e as trocas de impressões ao nível euro-
peu, ao nível nacional, ao nível de cada 
médico dentista e destes entre si. A dis-
cussão elevada, as propostas, as ideias são 
sempre fator essencial para a evolução de 
uma profissão. Todos somos fundamen-
tais, cada um de nós faz a diferença. 

Daremos nota de desenvolvimentos e con-
tinuaremos a pugnar por regras iguais 
para todos no exercício da profissão.

O bastonário,

Orlando Monteiro da Silva

P.S. Tenho  orgulho nos meus colegas médicos 
dentistas e não os revejo numa minoria es-
condida atrás de práticas maliciosas de cons-
tante desinformação  que não se coíbe em 
termos públicos – sim, as redes sociais são es-
paços públicos - de comentar, ou permitir que 
se comente, depreciativamente a atividade 
de colegas, a profissão ou a nossa Ordem. 

Estranho em especial o comportamento 
de alguns que já ocuparam posições nos 
órgãos sociais da OMD, que tiveram ou 
ainda têm responsabilidades nas universi-
dades, nas organizações não-governamen-
tais, nos serviços públicos, na vida política e 
partidária. Por vezes, em total contradição 
com os seus percursos nestas instituições, 
ou “esquecendo”, de forma deliberada, a 
dificuldade inerente a processos regulató-
rios que são (infelizmente) forçosamente 
complexos. Compreendam a dor, a mágoa, 
a desilusão que sinto perante colegas, com 
responsabilidades, que escolhem este po-
pulismo, que em nada servirá para contri-
buir para a valorização da nossa profissão.

Confio totalmente na elevação da gene-
ralidade, da esmagadora maioria dos co-
legas e sobretudo que estes possam, pelo 
seu exemplo, influenciar positivamente os 
governantes, os colegas mais novos, a so-
ciedade, os nossos pacientes. 





Estatutos da ERS - artigo 67 nº. 5 
Declaração de inconstitucionalidade
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Médico Rui Nunes nomeado membro 
da Academia Pontifícia da Vida

O professor catedrático de Sociologia 
Médica e diretor do departamento de 
Ciências Sociais e Saúde da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto vai 
integrar a Academia Pontifícia da Vida 
(Pontifical Academy for Life). Um orga-
nismo que tem como missão aconselhar 
o Papa Francisco sobre os novos desafios 
da medicina, da ciência e da tecnologia, 
como é o caso da edição do genoma 
humano, a inteligência artificial, o tes-
tamento vital ou o melhoramento cog-
nitivo.

Desde 2014, Rui Manuel Lopes Nunes é 
coordenador do Conselho Nacional para 
o Serviço Nacional de Saúde da Ordem 
dos Médicos. Do vasto currículo cons-
tam a presidência da Associação Portu-
guesa de Bioética (eleito em 2002) e a 
presidência da Entidade Reguladora da 
Saúde (2004-2005). Entre 2003 e 2009, 
foi membro do Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida. In-
tegrou a direção da European 
Health Management Asso-
ciation (2010-2012) e foi 

um dos fundadores do Centro de Inovação 
Social do Porto, em 2011. 

O médico publicou 20 livros sobre te-
mas relacionados com a saúde, a bioé-
tica, a cultura e a sociedade em geral. 
Em junho de 2016 foi nomeado chefe 
do departamento de Pesquisa da Rede 
Internacional da UNESCO, na área de 
Bioética e, em 2017, foi eleito mem-
bro titular da Academia Nacional 
de Medicina, a entidade nacional 
que reúne os mais prestigiados 
médicos portugueses.

O Acórdão 74/2019 do Tribunal Constitu-
cional, publicado em Diário da República, 
nº 47, 1ª Série de 7 de março de 2019, con-
siderou inconstitucional o artigo 67 nº 5 
dos Estatutos da Entidade Reguladora da 
Saúde. 

Este artigo estabelece que todo aquele 
que pretenda recorrer de uma decisão que 
o condene numa coima tenha de proceder 
antecipadamente ao pagamento da mes-
ma. Se o interessado pretender evitar a co-
brança antecipada do montante da coima, 

deverá alegar que a decisão lhe causou um 
prejuízo irreparável e proceder ao paga-
mento de uma quantia a título de caução.

O acórdão tem força obrigatória geral, 
uma vez que a mesma norma foi já con-
siderada inconstitucional em três decisões 
prévias dos tribunais nacionais. 

Deste modo, para futuro, quem recorrer 
de decisão da ERS, que o condene em coi-
ma, não será obrigado a proceder ao paga-
mento antecipado da coima.
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In Memoriam
Roberto Vianna
A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 
apresenta as mais profundas condolên-
cias à família, amigos e colegas, pelo 
falecimento aos 76 anos do prestigiado 
cirurgião-dentista Roberto Vianna.

Além do relevante trabalho em odonto-
pediatria, Roberto Vianna era presiden-
te da Academia Brasileira de Odonto-
logia e, em 2009, foi eleito o primeiro 
latino-americano a ocupar a presidência 
da Federação Dentária Internacional. Na 
Associação Brasileira de Odontologia – 
Rio de Janeiro, era assessor da presidên-
cia e diretor do departamento de Ensino 
à Distância.

A Ordem dos Médicos Dentistas recorda, 
em particular, a sua presença em diver-
sos congressos e toda a colaboração ins-
titucional entre a OMD e a FDI durante a 
sua presidência.
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Diagnóstico à Empregabilidade 2018

Profissão enfrenta mudança de paradigma
As novas gerações estão a deparar-se 

com uma nova realidade profissional. 

Apesar da medicina dentária continuar 

a ser uma atividade liberal, há cada vez 

mais médicos dentistas a exercer por 

conta de outrem.

Esta é uma das principais conclusões do 

estudo Diagnóstico à Empregabilidade 

2018, realizado pela consultora inde-

pendente QSP, que mostra uma mutação 

da profissão na última década. Metade 

dos médicos dentistas que responderam 

ao inquérito prestam serviços como co-

laboradores de clínicas e consultórios, 

enquanto 45% atuam por conta própria. 

Apenas 5% está a trabalhar em hospi-

tais ou centros de saúde. Mas, a maior 

clivagem verifica-se a nível etário: 70% 

dos que se formaram há mais de 10 anos 

exercem em consultório próprio e 75% 

dos que se formaram há menos de 10 

anos trabalham por conta de outrem.

A estes dados acresce o facto de a maio-

ria (62%) exercer em um ou dois consul-

tórios, sendo que, neste caso, os núme-

ros diferem entre gerações. Os formados 

há menos de 10 anos trabalham maiori-

tariamente em mais do que um consul-

tório. São os médicos dentistas com mais 

de uma década de profissão que concen-

tram a atividade num local, em particu-

lar os maiores de 50 anos, em que 55% 

exerce num único consultório.

Por outro lado, 78% dos inquiridos en-

controu emprego em menos de seis me-

ses, 56% através da entrega do currículo 

e 38% por recomendação de colegas. 

Também este processo foi mais célere 

para os inquiridos formados há mais de 

uma década (50% começou a trabalhar 

em menos de um mês). No início de car-

reira, os mais novos têm dificuldade em 

encontrar um equilíbrio entre o trabalho 

e a remuneração. 

Para o bastonário da OMD, o estudo con-

firma a situação de precariedade e incer-

teza com que a profissão atualmente se 

depara. Um cenário para o qual a Ordem 

tem vindo sucessivamente a alertar. “As 

novas gerações de médicos dentistas en-

frentam uma nova realidade chamada 

subemprego. Se, por um lado, entram 

rapidamente no mercado de trabalho, 

a curto e médio prazo têm dificuldade 

em encontrar um equilíbrio entre horas 

trabalhadas e a remuneração”, explica 

Orlando Monteiro da Silva. Segundo o 

estudo, os mais novos também recebem 

menos: 77% dos formados há menos de 

2 anos têm uma remuneração inferior 

a 1500 euros brutos mensais e 28% dos 

que se formaram há mais de 6 anos au-

fere mais de 3000 euros mensais. Só 4% 

dos médicos dentistas contam com um 

salário acrescido de subsídios, sendo que 

a maioria (54%) aufere remuneração du-

rante os 12 meses do ano e os restantes 

em 11 ou menos meses.

O Diagnóstico à Empregabilidade 2018 

revela ainda que 26% dos médicos den-

tistas auferem uma remuneração fixa, 

63% tem uma remuneração variável e 

11% recebe de ambas as formas. Entre 

os que têm remuneração variável, 69% 

aufere entre 30% a 49% do valor dos 

tratamentos. Concluindo, 45% tem um 

rendimento mensal bruto até 1500 eu-

ros, 33% recebe entre 1500 e 3000 euros 

e 20% ganha mais de 3000 euros.

INFORMAR É ESSENCIAL
Para o bastonário, “este estudo, até por-

que é respondido por médicos dentistas, 

mostra a realidade de quem exerce a 

profissão”. O responsável defende que 

“os médicos dentistas, os estudantes, os 

futuros candidatos ao curso, precisam de 

informação factual, atual e verdadeira, 

e de quem ajude a descodificá-la, para 
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serem conhecedores daquilo que os ro-

deia e assim poderem tomar decisões, 

decisões informadas de qualidade, sobre 

os temas que afetam a sua atividade e o 

seu futuro”.

Vocação ou aptidão e melhorar a saú-

de das pessoas são os principais motivos 

para quem escolhe a medicina dentária. 

A formação complementar é central ao 

exercício da profissão e a classe está 

consciente dessa necessidade: 80% dos 

médicos dentistas realizaram formação 

complementar e/ou contínua nos últimos 

dois anos. E destes, 28% optaram pelo 

estrangeiro para atualizar conhecimen-

tos.   

CONSULTÓRIOS RECRUTAM
Nos últimos 12 meses, 40% dos consultó-

rios recrutaram médicos dentistas, sendo 

que 79% escolheram profissionais gene-

ralistas. Aliás, dos inquiridos, 25% indi-

cam que não se dedicam a nenhuma área 

específica na sua prática clínica. As áreas 

da implantologia (63%) e ortodontia 

(62%) são as que merecem mais referen-

ciação para outros médicos dentistas. Em 

termos de consultas, em média, realizam 

41 por semana e o tempo de espera dos 

utentes é de dez dias.

Quase 80% dos médicos dentistas refe-

rem que o consultório onde trabalham 

tem todas as valências da medicina den-

tária: as mais citadas, com valores acima 

dos 70%, são implantologia, ortodontia, 

cirurgia oral, endodontia, dentisteria e 

reabilitação dentária. Dos inquiridos, 

82% confirmam as consultas por telefo-

ne e 31% oferecem marcação online. Só 

8% faz a confirmação das consultas por 

correio eletrónico ou mensagem.

Ainda no âmbito das clínicas e consultó-

rios, os participantes no estudo apontam 

a limpeza e higiene (79% de pondera-

ção) como os atributos mais relevantes 

no exercício da profissão. Seguem-se o 

profissionalismo, a competência técnica 

e o sucesso nos resultados. Já 40% afir-

mam que o consultório ou a clínica onde 
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trabalha oferece outras áreas da saúde, 

as mais citadas são medicina geral e fa-

miliar com 21% e análises clínicas com 

20%. Mais de metade dos doentes pa-

gam integralmente no ato da consulta, 

até 15% utilizam um seguro de saúde e 

até 12% recorrem ao subsistema público 

de saúde.

HÁ MAIS PACIENTES
No último ano, 47% dos médicos dentistas 

registaram um aumento de utentes e 40% 

afirmaram que se manteve o número de 

consultas. Entre os 13% que citaram uma 

redução de doentes, 86% atribuíram esta 

descida ao contexto económico. Entre as 

medidas tomadas para reverter a queda 

de utentes estão a aposta na formação, a 

mudança de horários e a facilidade de pa-

gamento. Por outro lado, 19% referiram 

ter aumentado o preço dos procedimen-

tos para os doentes, enquanto 60% man-

tiveram e 10% diminuíram. 

Muitas das atividades complementares 

ao tratamento dentário, no âmbito da 

consulta, não são cobradas. Das ativida-

des analisadas, os meios de diagnóstico 

(66%) e a emissão de receitas (55%) são 

os procedimentos que mais médicos den-

tistas referem cobrar. Nas restantes fun-

ções, mais de metade dos médicos den-

Ficha técnica
Foram validados 2095 inquéritos, 
sendo que 136 respondentes são mé-
dicos dentistas a exercer a atividade 
fora de Portugal. Esta amostra é re-
presentativa do universo em estudo. 
A margem de erro, considerando 
um nível de confiança de 95%, é de 
2.14%.

tistas não cobra qualquer valor. Apenas 

60% dos médicos dentistas explicam aos 

doentes a forma como são construídos os 

honorários.

Estando a Ordem legalmente impedida 

de fixar uma tabela de valores referência 

para a prestação de serviços, quase 90% 

dos inquiridos consideram importante 

ou muito importante que o Governo o 

faça. 

O Diagnóstico à Empregabilidade 2018 

da Ordem dos Médicos Dentistas tem 

por objetivo mostrar os principais indica-

dores da atividade da medicina dentária 

em Portugal e contribuir para uma visão 

mais esclarecedora da profissão de médi-

co dentista.

O estudo pode ser consultado na página 

eletrónica da Ordem. 
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A Ordem dos Médicos Dentistas de há muito 
que pugnou e alcançou com sucesso a con-
sagração com força de lei da atividade do 
Médico Dentista.

Os atos regulamentadores das profissões 
têm forças normativas diferentes.

Contudo, é inequívoco que uma lei prevale-
ce sempre sobre um regulamento servindo 
este, regra geral, como desenvolvimento de 
uma lei prévia não a podendo contrariar. 
Dito de outro modo, sem lei não há regula-
mentos autónomos (salvo raras exceções) e 
estes nunca podem ser contra legem.

Adicionalmente, uma Diretiva comunitária 
prevalece sobre a legislação nacional de 
acordo com o princípio do primado do direi-
to da União que está consagrado na Consti-
tuição da República Portuguesa.

Na Medicina Dentária existem certezas ina-
baláveis sobre o âmbito legal da profissão, 
portanto, sobre o conteúdo funcional da 
atividade dos Médicos Dentistas, à luz dos 
trabalhos legislativos em vigor nacionais e 
comunitários.

Em Portugal, a atividade do Médico Dentista 
tem consagração normativa com força de lei. 
Encontra-se prevista no n. º1 do artigo 8.º do 
Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas, tal 
como aprovado pela Lei n. º 124/2015, de 02 
de setembro, o Estatuto da OMD.

Informação sobre a atividade profissional 
do médico dentista

No direito da União Europeia a Diretiva 
2005/36/CE, sucessivamente modernizada, 
estabelece sem qualquer margem para dú-
vida que:

a)  A Medicina Dentária constitui uma profis-
são autónoma e independente, designa-
damente da profissão médica;

b)  Formação mínima obrigatória associada 
à profissão confere ao Médico Dentista 
o conjunto relevante de competências e 
de conhecimentos necessários que o ha-
bilitam à prática das atividades de pre-
venção, de diagnóstico e tratamento de 
anomalias e doenças dos dentes, da boca, 
dos maxilares e das estruturas e tecidos 
anexos.

 
De salientar que outras Ordens Profissio-
nais não têm esta segurança e certeza 
jurídicas e, portanto, existem iniciativas, 
embora por via de regulamento, para con-
templar o que escasseia na lei ou em dire-
tivas comunitárias.

Jamais um regulamento prevalece ou se so-
brepõe a uma lei ou diretiva.

De resto, em Portugal a última iniciativa de 
regular os atos em saúde, tentando fazer 
aprovar uma lei, não alcançou sucesso em 
sede parlamentar por via da falta de con-
sensos nas profissões da saúde. 

Mas é importante relembrar que nunca uma 
profissão da saúde listou um rol de atos. 
Não existem listagens de atos próprios de 
uma ou outra profissão na saúde.

A título de exemplo, a última consulta pú-
blica conhecida de um regulamento interno 
da Ordem dos Médicos não contém uma 
listagem de atos. Trata-se de um projeto de 
regulamento que contém o conteúdo fun-
cional da profissão, apontando conceitos 
funcionais como “diagnóstico” ou “tera-
pêutica”.

Na realidade, muitas Ordens da Saúde não 
têm um estado avançado de produção legis-
lativa quando comparadas com as leis e di-
retivas referentes à OMD e à Medicina Den-
tária (recentemente consolidadas em 2013 e 
2015 respetivamente).

O Médico Dentista é assim por excelência e 
a título principal o prestador de cuidados de 
Saúde Oral.

Decorrente da formação académica que o 
Médico Dentista detém para necessária ins-
crição na Ordem dos Médicos Dentistas.

Essa Formação de Base só é alcançada atra-
vés do cumprimento do Programa de Estu-
dos necessários para exercer a globalidade 
do conteúdo funcional da medicina dentá-
ria, tal como descrito no Art.º 34.º e Anexo V. 
5.3.1 da Diretiva 2005/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de setembro 
de 2005 relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais, em conformi-
dade com a evidência científica, de forma 
autónoma, independente, ou integrado em 
equipa multidisciplinar.

Também trabalhamos a nível da Comissão 
Europeia, na Plataforma Eletrónica Euro-
pean Classification of Skills, Competences, 
Occupations and Qualifications (ESCO) que 
descreve também a profissão da Medicina 
Dentária.

Este documento, baseou-se ainda no traba-
lho desenvolvido pela OMD na resolução 
de maio de 2009 do Conselho Europeu de 
Médicos Dentistas, (CED ) “COMPETÊNCIAS 
NECESSÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE MEDI-
CINA DENTÁRIA NA UNIÃO EUROPEIA”, e 
ainda da resolução conjunta da ADEE , Asso-
ciation for Dental Education in Europe e do 
CED “Competências dos Médicos Dentistas”, 
de 2013, que vai mais longe e lista as com-
petências que cada médico dentista possui, 
necessárias para o exercício autónomo e in-
dependente da Profissão.

Relembramos, portanto, que o ato médico 
dentário se assim se preferir chamar consiste 
na atividade de estudo, prevenção, diagnós-
tico, tratamento e reabilitação das anoma-
lias e doenças dos dentes, boca, maxilares e 
estruturas anexas, no contexto da saúde em 
geral, incluindo a prescrição e execução de 
meios auxiliares de diagnóstico e emissão de 
receitas e atestados médicos, em conformi-
dade com a Lei.

Filipa Carvalho Marques
Diretora do Departamento Jurídico da OMD
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Dia Mundial da Saúde Oral 

Governo admite cheque-dentista para 
menores de seis anos
Este ano, a Ordem dos Médicos Dentistas 
assinalou o Dia Mundial da Saúde Oral no 
Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A mi-
nistra da Saúde participou na sessão e admi-
tiu à imprensa que “está a ser estudado” o 
alargamento do cheque-dentista às crianças 
com menos de seis anos. 

“Ainda não tenho data para avançar. Está 
a ser estudado pela secretária de Estado da 
Saúde e pela Direção-Geral da Saúde e espe-
ramos poder responder positivamente e em 
breve”, explicou Marta Temido, à saída das 
comemorações da efeméride, assinalada a 
20 de março. 

Esta intenção foi recebida pela OMD com 
agrado, uma vez que a Ordem tem defen-
dido o alargamento do Programa Nacional 
de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) a todas 
as crianças a partir dos dois anos, fundamen-
tando esta necessidade com o facto de o Ba-
rómetro da Saúde Oral de 2018 mostrar que 
mais de 60% dos menores de seis anos nun-
ca foi ao médico dentista. Para o bastonário 

da OMD, trata-se de uma “fase em que as 
crianças não estão acompanhadas”. “Em 
vez de começar aos seis anos, devemos co-
meçar aos dois ou três anos. Toda a dentição 
de leite fica desacompanhada e temos mais 
problemas aos seis anos, quando começa a 
mudança para os dentes definitivos”, expli-
ca Orlando Monteiro da Silva. 

O responsável sugere a distribuição destes 
cheques-dentista às famílias, através das 
unidades de cuidados de saúde primários. O 
bastonário recordou também que a Ordem 
aguarda a implementação de um boletim 
de saúde oral, um compromisso assumido 
pelo Ministério da Saúde e que funciona-
ria à semelhança do boletim de vacinas. “É 
importante para sensibilizar as famílias e os 
pais para o acompanhamento precoce ao 
nível da saúde oral”, frisou. 

MINISTRA ASSINALA PROGRESSOS
O cheque-dentista foi, aliás, um dos temas 
de destaque do discurso da ministra da Saú-
de. “No total, 3,8 milhões de pessoas até Marta Temido, ministra da Saúde
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hoje beneficiaram de cuidados de saúde 
oral públicos num total de 17 milhões de 
tratamentos, na sua maioria preventivos. 
Isso aconteceu, por um lado, graças ao che-
que-dentista, que é a prova do investimento 
que tem sido feito na saúde oral dos portu-
gueses, especialmente dos mais vulneráveis. 
[…] Contamos com uma adesão, e só graças 
a eles é possível implementar este projeto, 
de 4900 dentistas e 9300 consultórios priva-
dos”, afirmou Marta Temido. 

A responsável reconheceu que “o cheque-
-dentista é um dos bons exemplos de um 
modelo inovador de prestação de cuidados” 
e “de como o setor público e o setor priva-
do se podem articular para responderem às 
necessidades de saúde dos portugueses”. 
Destacou ainda o “aumento da cobertura 
pública na área da saúde oral”, através da 
“criação dos projetos-piloto de saúde oral 
nos cuidados de saúde primários e a sua pro-
gressiva extensão a todo o território nacio-
nal que queremos concretizar”. 

O bastonário da OMD aproveitou a data 
para prestar “um grande tributo à prática 
privada da profissão, onde os médicos den-
tistas e outros profissionais de saúde nas 
suas clínicas e consultórios de medicina den-
tária têm vindo no dia-a-dia a dar assistência 
à população portuguesa”. Orlando Montei-
ro da Silva considerou que “se Portugal hoje 
começa a ter, apesar da exclusão de uma 
parte significativa da população, índices de 
saúde oral que começam a aproximar-se de 
uma média europeia, com certeza que gran-
de parte desse esforço se deve à prática pri-
vada”.  

“DIZ AHH” 
“Diz Ahh. Atua pela tua saúde oral”. Foi 
o mote lançado este ano pela Federação 
Dentária Internacional (FDI). O membro da 

direção da FDI, e presidente da Mesa do 
Conselho Geral da OMD, Paulo Ribeiro de 
Melo, abordou o empenho da organização 
em melhorar a literacia em saúde oral das 
populações e em incentivar os programas de 
prevenção. 

Explicou que a campanha deste ano preten-
de sensibilizar três públicos-alvo: crianças, 
adultos e governos. “No caso das crianças e 
adultos, pretende-se difundir boas práticas 
inerentes à manutenção de uma boa saúde 
oral, lembrando que as doenças orais são 
prevenidas e que uma atitude proativa, no 
sentido de implementar bons hábitos de 
higiene oral e alimentares, e fazer uma vi-
sita anual regular ao médico dentista são 
fundamentais para atingir este objetivo”, 
esclareceu. Já no plano político, a intenção 
da campanha deste ano da FDI consiste em 
alertar “para a necessidade de melhorar as 
políticas de saúde oral, tentando combater 
as desigualdades, promovendo a saúde oral 
e consciencializando todos acerca da impor-
tância da saúde oral para a saúde geral”. 

O subdiretor-geral da Saúde, Diogo Cruz, 
lembrou que, “nos últimos 30 anos, o 
programa da saúde oral intervencionou 
grupos prioritários, em especial crianças e 
jovens com idades inferiores aos 18 anos”, 
promovendo a “saúde ao longo do tempo 
com eficiência, equidade e universalida-
de”. “O nosso foco continuará a ser a pre-
venção das doenças, a promoção da saúde 
e a responsabilização dos utentes pela sua 
saúde e pela saúde de quem deles perten-
ce”, sustentou e concluiu que “falta muito 
trabalho para fazer, mas muito tem sido 
feito”. 

MADEIRA ANUNCIA MEDIDAS 
Na Região Autónoma da Madeira (RAM), o 
secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, 
aproveitou a celebração da efeméride para 
anunciar a intenção do Governo em alargar 
a oferta de consultas de saúde oral nos 
cuidados primários. 

Atualmente, existem onze gabinetes de me-
dicina dentária, repartidos por seis centros 
de saúde. O objetivo é que, até 2020, todas 
as unidades disponham desta valência.

Pedro Ramos realçou também os progres-
sos alcançados ao longo dos últimos anos, 
nomeadamente ao nível do envolvimento 
das escolas. Mencionou o Programa Re-
gional de Saúde Oral, implementado em 
2016, e o projeto “Madeira a Sorrir”, que 
engloba mais de 150 estabelecimentos de 
ensino, entre creches e escolas do 1º e 2º 
ciclo. Prevenção, ensino da escovagem e 
literacia para a saúde oral são as matri-
zes orientadoras das ações desenvolvidas 
com os mais novos. No âmbito do proje-
to, que envolve nove médicos dentistas e 
três higienistas, já foram realizadas cerca 
de 500 sessões, que beneficiaram 14.277 
crianças.

Paulo Ribeiro de Melo, presidente da Mesa do Con-
selho Geral da OMD e membro da direção da FDI 
World Dental Federation

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde da Madeira (ao centro), com médicos dentistas que integram 
o Programa Madeira a Sorrir

Diogo Cruz, subdiretor-geral da Saúde
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João Caramês, presidente da Mesa 
da Assembleia-Geral da Ordem dos 
Médicos Dentistas 
As doenças não transmissíveis, como refere a OMS, 
continuam a ser os maiores desafios a enfrentar no 
desenvolvimento sustentável da saúde do ser hu-
mano. As doenças orais figuram entre o grupo das 
DNT mais prevalentes.

Marta Resende, da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade 
do Porto 
Desde sempre que os próprios estudantes têm in-
teresse em saber esta relação entre os problemas 
sistémicos e a saúde oral. Temos tentado responder 
a estas necessidades e tentado alargá-las à popula-
ção em geral.

Cristina Manso, do Instituto Univer-
sitário Egas Moniz 
A Egas Moniz, através do seu Instituto Universi-
tário, cruzará aqui um caminho inovador ao abrir 
uma unidade de prestação de serviços de referên-
cia em saúde oral, efetuando consultas de preven-
ção, diagnóstico e tratamento, com especial inci-
dência no âmbito da doença periodontal. 

Fátima Duarte, presidente da Associa-
ção Portuguesa de Higienistas Orais
Face ao atual cenário do país, sobretudo à crescente 
valorização dos cuidados de saúde primários, onde 
se procura a saúde integrada, universal e equitati-
va, consideramos que os higienistas orais desempe-
nham uma função decisiva e eficaz em relação aos 
custos, quer na redução da elevada morbilidade, 
quer na fomentação de estilos de vida saudáveis.

Paulo Rompante, do Instituto Univer-
sitário Ciências da Saúde
Neste momento, o IUCS trabalha para populações 
com características especiais e, por exemplo, temos 
uma clínica no Estabelecimento Prisional de Paços 
de Ferreira, onde estamos a implementar um pro-
grama, não só pensando em saúde oral, mas pen-
sando em saúde do ponto de vista social e psicos-
social.

Ana Moura Teles, da Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade 
Fernando Pessoa
Todas as classes sociais frequentam as clínicas peda-
gógicas e, nesse sentido, acaba por ser uma mais-va-
lia para os nossos alunos porque esse contacto com 
várias realidades sociais também nos obriga a cres-
cer e criou-nos outros desafios.

Sandra Ribeiro, da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa 
Julgamos ser evidente que os sistemas de saúde e 
educação devem trabalhar juntos e refletir sobre 
como podem utilizar a educação interprofissional 
e estratégias de prática produtiva para fortalecer 
o desempenho do sistema de saúde e melhorar os 
resultados da saúde.

Isabel Poiares Baptista, da Faculda-
de de Medicina da Universidade de 
Coimbra 
Cada um dos nossos alunos, durante a sua forma-
ção, faz cerca de 225 consultas e pratica cerca de 
145 atos clínicos, essencialmente no quarto e quinto 
ano. Exercem atos clínicos nas várias valências que 
compõem o âmbito da medicina oral e 1290 horas 
de trabalho clínico durante a sua formação.

Nélio Veiga, do Instituto Ciências 
da Saúde da Universidade Católica 
Portuguesa 
Entramos numa fase de transformação social, ten-
tando ter um papel cada vez mais ativo em desen-
volver comunidades mais saudáveis, mais igualitá-
rias e resilientes. Promoção e educação para a saúde 
oral abrangendo todos os grupos etários e de risco. 
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Projeto de Intervenção Precoce do Cancro Oral

Programa já beneficiou perto de 8 mil 
doentes

Desde que foi implementado, em março de 
2014, o Projeto de Intervenção Precoce do 
Cancro Oral (PIPCO) permitiu detetar 440 
lesões malignas ou pré-malignas. No total, 
foram realizadas 3.806 biópsias e abrangidos 
quase oito mil utentes. 

Estes números foram apresentados duran-
te os “Encontros da Primavera de Oncolo-
gia”, em Évora, por Filipe Freitas, membro 
do Grupo de Acompanhamento do PIPCO 
e da Mesa da Assembleia-Geral da OMD. 
O médico dentista alertou que “o número 
de doentes abrangidos tem crescido todos 
os anos” e que “Portugal é um dos países 
da Europa com maior taxa de incidência de 
cancro oral, sendo que a taxa de mortali-
dade também é bastante elevada no nosso 
país. A sobrevivência ao fim de 5 anos é de 
apenas 40%, por comparação com os 47% 
da média europeia”. 

Segundo os registos oncológicos nacionais, 
todos os anos surgem cerca de 1.600 novos 
casos de cancro da cavidade oral e faringe. 
Tabaco e consumo excessivo de álcool são 
os principais fatores de risco de uma doen-
ça que é mais frequente nos homens com 
mais de 45 anos. A infeção pelo vírus do 
papiloma humano constitui também um 
importante fator de risco, sobretudo para 
os tumores da orofaringe. 

Quando detetado precocemente, o cancro 
oral pode ser tratado, razão pela qual o mé-

dico dentista reforçou a importância do PIP-
CO que tem como vantagem “a utilização de 
uma forma eficiente de toda a capacidade 
instalada, em termos de recursos públicos e 
privados, no sentido de permitir o diagnós-
tico precoce de lesões malignas, garantindo 
depois uma rápida resposta por parte dos 
serviços de saúde para o tratamento atem-
pado da doença”.

Filipe Freitas lembrou que “de um modo ge-
ral, a sobrevivência é ainda menor nos está-
dios avançados do tumor, sobrevivendo ape-
nas 15% a 30% dos doentes 5 anos depois 
do diagnóstico tardio. Portanto, o diagnósti-
co precoce é o mais importante fator para o 
prognóstico da doença, permitindo alcançar 
boas taxas de sucesso dos tratamentos”. 

“O médico dentista desempenha um papel 
fundamental quer na prevenção, quer no 
diagnóstico precoce da doença”, acrescen-

tou. O PIPCO tem como objetivo rastrear 
doentes de risco e identificar lesões numa 
fase inicial. Os “cheques diagnóstico” são 
emitidos pelo médico de família quando há 
lesões suspeitas, sendo os doentes referen-
ciados para um médico dentista aderente 
ao PIPCO. Caso se confirme a necessidade 
de esclarecer a natureza da lesão, o médico 
dentista emite um “cheque biópsia”, realiza 
o procedimento cirúrgico e envia para análi-
se para determinar o diagnóstico.

São sinais de alerta uma lesão branca ou ver-
melha da mucosa oral sem razão aparente, 
uma ferida que não cicatriza ou um aumen-
to de volume irregular. Devem igualmente 
merecer especial atenção dor, dificuldade 
em engolir ou em movimentar a língua. O 
carcinoma espinocelular é o tipo de cancro 
mais frequentemente detetado, enquanto a 
leucoplasia é a lesão com potencial de malig-
nização mais importante.

Madeira: um ano de PIPCO-RAM
As entidades envolvidas na implementação do programa fizeram o balanço do primeiro 
ano de implementação do PIPCO-RAM. O representante da Região Autónoma da Madeira 
no Conselho Diretivo da OMD, Gil Fernandes Alves, apresentou os detalhes da implemen-
tação e atualização do regulamento. 

Até 20 de janeiro de 2019, no âmbito da medicina privada/ convencionada, o programa 
contava com sete médicos dentistas aderentes, tendo sido notificado um caso de cancro oral 
e identificados oito casos com um dos seguintes critérios: idade igual ou superior a 40 anos; 
pertencer ao grupo de risco dos utentes fumadores; e possuir hábitos alcoólicos.

No contexto da medicina dentária pública (centros de saúde e hospital), a médica dentista 
do SESARAM, E.P.E., Ana Catarina Melo, referiu que foram feitas 56 referenciações: 53 
com lesões e três sem lesão. Dos casos identificados com lesão, em 31 estas regrediram, 
nas restantes, oito foram para reavaliação (1 destes no PXO). Foram realizadas 13 biópsias, 
com três casos confirmados histologicamente (carcinoma espinocelular língua; carcinoma 
espinocelular língua e carcinoma epidermóide lábio inferior). Seis casos foram referencia-
dos para medicina dentária/ estomatologia (patologia glândulas salivares, quistos ósseos, 
angioma e infeções) e cinco para otorrinolaringologia (lesões suspeitas da hipofaringe). 

Estiveram presentes no encontro o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, a vice-pre-
sidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, e o engenheiro informático responsável pela elabo-
ração do suporte informático do programa. 

Destinado a utentes pertencentes a grupos de risco, o PIPCO-RAM tem como metas dete-
tar casos de cancro oral numa fase precoce, diminuir a sua taxa de incidência e melhorar 
a esperança de vida destes pacientes. O PIPCO-RAM pode vir a abranger outros grupos 
populacionais por despacho do Secretário Regional da Saúde.

Apresentado em maio de 2017, o plano de prevenção da doença resulta de uma parce-
ria público-privada entre o Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira 
e a OMD.

Médico dentista Filipe Freitas
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Saúde Oral para Todos

Os novos rostos do SNS
Em março, o Governo percorreu o país para 
conhecer o que de melhor e pior acontece 
na área da saúde em Portugal. Neste périplo, 
cruzou-se com um conjunto de profissionais 
que durante décadas estiveram excluídos 
das equipas dos centros de saúde: os médi-
cos dentistas. 

13 de setembro de 2016. É o início de uma 
nova era no Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
A primeira de 13 unidades de cuidados pri-
mários passa a disponibilizar aos seus uten-
tes (nesta fase, ainda um grupo muito res-
trito) a valência de medicina dentária, numa 
experiência que começa por ser um projeto-
-piloto e que, dois anos depois, dá lugar ao 
Programa Saúde Oral para Todos. São 33, as 
unidades locais de saúde com equipas espe-
cializadas de saúde oral.

No Dia Mundial da Saúde Oral, a ministra da 
Saúde recorreu aos números para fazer o ba-
lanço daquela que foi “uma das prioridades” 
estabelecidas no programa do Governo: “re-
cuperar a centralidade da rede de cuidados 
de saúde primários na política de saúde, ex-
pandindo e melhorando a sua capacidade”. 
Na visão de Marta Temido, “com o projeto 
de saúde oral testamos um modelo de pres-
tação de cuidados que já envolve 60 médicos 
dentistas e 107 higienistas orais que exercem 
em diversos ACES. Fizemos até à data 100 mil 
consultas a mais de 72 mil utentes num total 
de 120 mil tratamentos”.

O médico dentista João Pedro Alexandre, do 
Centro de Saúde de Rio Maior, está no pro-
jeto desde o início. Aceitou o desafio com 
as expectativas elevadas. “Sempre quis tra-
balhar no SNS”, conta, mas “como é óbvio 
sabia que iria enfrentar algumas dificulda-
des no início, até porque se tratava de um 
projeto-piloto”. Recorda que inicialmente, 
e “ainda hoje”, existem “dificuldades em 
articular algumas situações”. Aponta como 
exemplo a questão dos materiais, que fal-
tam muitas vezes, obrigando “a desmarcar 
pacientes que estiveram quatro meses à es-
pera da consulta”. 

João Pedro Alexandre revela à Revista da 
OMD que gosta “de trabalhar no setor pú-
blico” e fala das mais-valias “tanto para nós, 
médicos, como para a população uma vez 
que, e falo por mim, abrangemos um enor-
me número de pessoas, temos contacto com 
um elevado número de utentes, o qual nos 

dá bastante trabalho, para que possamos ser 
melhores”. “Para o utente”, refere, é impor-
tante, pois estamos perante uma “popula-
ção bastante carenciada economicamente 
e pouco sensibilizada para a higiene oral”. 
“No entanto”, alerta, “muitos não aprovei-
tam, faltando demasiado às consultas”. 

Apesar da paixão pela profissão, “não sou 
bem valorizado”, nomeadamente a nível 
financeiro, considera o médico dentista, de-
safiando também a OMD a pugnar pela va-
lorização destes profissionais. 

Ana Sofia Pedrosa, médica dentista na ARS 
Alentejo, deparou-se ainda nos tempos de 
faculdade, “no atendimento clínico ao pú-

blico a pessoas mais carenciadas”, com uma 
realidade preocupante, em que “significati-
va parte da população” sofre as consequên-
cias das dificuldades de acesso aos cuidados 
de saúde oral. “Consequentemente, sempre 
quis ter a oportunidade de exercer a minha 
profissão na área comunitária e conseguir, 
deste modo, alcançar e marcar a diferença 
neste público-alvo”, conta, enquanto explica 
à Revista da OMD como chegou às experiên-
cias-piloto.

“Através do LinkedIn e de uma empresa de 
recrutamento” acabaria por ser inserida no 
Centro de Saúde de Estremoz. Uma região 
em que “há uma grande necessidade de cui-
dados médicos dentários, nomeadamente 
na prevenção primária e terciária”. Por isso, 
na sua opinião, uma das mais-valias deste 
projeto tem sido dar “à comunidade, através 
do estabelecimento de uma relação médico 
de família / médico dentista, uma nova per-
ceção aos utentes da simbiose de saúde oral 
com saúde geral”. Pela sua experiência, “os 
utentes que mais têm usufruído desta nova 
valência são, essencialmente, os idosos e os 
socioculturalmente mais desfavorecidos, que 
por não terem encontrado resposta no SNS 
para os seus problemas de saúde oral a ne-
gligenciaram, conseguindo agora realizar 
os tratamentos básicos que em muito con-
tribuíram para a melhoria da sua saúde ge-
ral”. “Tentamos também ainda atingir mais 
urgentemente os doentes crónicos, como 
hipocoagulados, diabéticos e doentes com 
acompanhamento oncológico”, salienta.

No entanto, Ana Sofia Pedrosa lamenta que 
“o ponto fulcral negativo” se mantenha: “a 
carreira de médico dentista inserida nos qua-
dros do SNS, já aprovada pelo Ministério da 
Saúde, mas ainda à espera de ser aprovada 
pelo Ministério das Finanças”. Embora des-
taque o papel da OMD, “essencial nesta luta 
de consagrar a carreira do médico dentista 
no SNS e, assim criar uma estabilidade labo-
ral à nossa classe”. Para o futuro, a médica 
dentista acredita que o alargamento do pro-
jeto, a par do programa cheque-dentista, vai 
possibilitar que a “saúde oral seja cada vez 
uma maior prioridade da população”.

SAÚDE ORAL EM TODOS OS 
MUNICÍPIOS
Este é o compromisso do Governo com a saú-
de oral. No debate parlamentar sobre “Po-
líticas Sociais”, o Primeiro-Ministro, António 

ANA SOFIA PEDROSA, CENTRO 
DE SAÚDE DE ESTREMOZ, ACES 
ALENTEJO, ARS ALENTEJO
“Este projeto, com alargamento a mais 
de 50 centros de saúde, e noutra verten-
te, o Projeto de Intervenção Precoce no 
Cancro Oral constituem uma estratégia 
inovadora de deteção precoce de lesões 
malignas e potencialmente malignas, dis-
pondo de um encaminhamento urgente 
dos utentes aos serviços de referência.”

JOÃO PEDRO ALEXANDRE, 
CENTRO DE SAÚDE DE RIO 
MAIOR, ACES LEZÍRIA, ARS 
LISBOA E VALE DO TEJO
“O balanço que faço é positivo, ajuda-
mos bastantes utentes carenciados, sen-
sibilizamos muitos que necessitavam. No 
entanto, acho que trabalhamos muito e 
ganhamos muito pouco.”
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Costa prometeu dotar todos os municípios 
de gabinetes de medicina dentária com pelo 
menos um centro de saúde. A meta estabele-
ce 2020 como o prazo temporal, mas é inten-
ção de Costa que “até ao final do primeiro 
semestre deste ano, pelo menos três em cada 
dez municípios tenham no mínimo um con-
sultório de medicina dentária em centros de 
saúde, que até ao final do ano esse número 
passe para seis em cada dez concelhos e que, 
no próximo ano, já todos os municípios este-
jam cobertos por esta nova resposta”.

Para alcançar a meta, conta com o apoio de 
65 autarquias, ao abrigo do programa Saúde 
Oral para Todos, apresentado em setembro 
do ano passado.

Sara Abrantes faz parte desta nova fase e 
entrará nas estatísticas das metas definidas 
pelo Governo para este ano. A trabalhar no 
Centro de Saúde de Ovar (ACES Baixo Vou-
ga, ARS Centro) desde janeiro, a médica 
dentista descreve que o perfil dos utentes 
“são doentes com várias patologias, além de 
crianças e pessoas com insuficiência econó-
mica”. Para Sara Abrantes, o maior benefício 
deste programa é sobretudo para a popu-
lação que passou a aceder a “um cuidado 
de saúde que não existia previamente”, em 

reabilitação oral”, “o que representaria uma 
enorme mais-valia para a população econo-
micamente mais frágil”.

A médica dentista enveredou pelos cui-
dados de saúde primários motivada pela 
possibilidade de “contribuir para a melho-
ria da saúde oral da população” e com a 
“perspetiva futura de ser criada a carreira 
de médico dentista no SNS e, consequen-
temente, obter estabilidade laboral”. Foi 
em 2017 que concorreu a título individual 
ao Acordo-Quadro CP2017/115 e passou 
a fazer parte da bolsa de recrutamento. 
“Concorri aos que apenas exigiam médico 
dentista (sem assistente)”, explica. A expe-
riência tem sido positiva, não só “porque a 
população passou a ter acesso a cuidados 
de saúde oral”, mas também pela criação 
do “novo caminho para os profissionais de 
medicina dentária poderem exercer ativi-
dade no setor público”. No entanto, nota 
que há aspetos a melhorar. Entre eles, “o 
acesso ao concurso devia ser mais fácil, sem 
recurso à plataforma digital, que está dire-
cionada para o fornecimento de materiais e 
mercadorias como medicamentos, sacos de 
cimento ou seringas”. A burocracia é outro 
aspeto apontado, nomeadamente quando 
se trata da aquisição de materiais ou repa-
ração de equipamentos. 

A médica dentista alerta também para os 
“falsos recibos verdes”, já que o atual con-
trato de prestação de serviços é “em tudo 
semelhante a um contrato de trabalho”, em 
que são cumpridas as 35h/semana, mas “sem 
direito a qualquer tipo de férias em doze me-
ses, pagas ou não”. “Durante a vigência do 
contrato há estabilidade de emprego, tendo 
horário completo; porém, há precariedade 
ao fim desse contrato, que é em regime de 
recibos verdes e é curto (cerca de um ano), 
obrigando o médico dentista a concorrer a 
novos concursos”, conclui, defendendo por 
isso a importância de existir uma carreira.

ALGARVE, 2019 É A META
Atualmente, existem cinco gabinetes de saú-
de oral no Algarve. Porém, a Administração 
Regional de Saúde (ARS) quer consultas de 
medicina dentária em todos os centros de 
saúde (16, no total) até ao final do ano. 

Na região, o Programa Saúde Oral para To-
dos começou em novembro de 2017 nos cen-
tros de saúde de Faro, Portimão e Tavira. Em 
comunicado enviado à agência Lusa, a ARS 
do Algarve refere que triplicaram as con-
sultas de saúde oral, passando de 2.190, em 
2017, para 5.853, em 2018. O presidente do 
organismo, Paulo Morgado, quer ainda em 
2019 “pelo menos uma cadeira dentista em 
todos os concelhos da região”. 

O SNS surgiu na vida de Tomás Duarte de 
Almeida “após conversa com uma colega de 
curso que tinha recentemente começado a 
exercer funções, enquanto médica dentista, 
num centro de saúde da região do Alente-
jo”. Exercer a profissão nos cuidados de saú-
de primários tem permitido a este médico 
dentista tratar doentes que nunca tiveram 
a oportunidade de ir a uma consulta de 
medicina dentária, ou que só o fizeram no 
fim da linha (a extração dentária), ou que 

SARA ABRANTES, CENTRO DE 
SAÚDE DE OVAR, ACES BAIXO 
VOUGA, ARS CENTRO
“Para os médicos dentistas a mais-valia é 
estarem integrados no sistema de saúde 
pública, com maior interação e proximi-
dade interdisciplinar com outros profis-
sionais de saúde (como os médicos de 
família dos próprios pacientes).”

particular aqueles que “devido a motivos 
económicos, não podem recorrer a serviços 
privados, onde só iriam em último recurso, 
quando tivessem dores”. Daí sugerir que se-
ria “desejável a médio prazo a introdução da 

TOMÁS ALMEIDA, CENTRO DE 
SAÚDE DE PORTIMÃO, ACES 
BARLAVENTO, ARS ALGARVE 
“A possibilidade de poder contribuir 
ativamente para o desenvolvimento e 
expansão de cuidados de saúde oral, até 
então sucessivamente negligenciados 
pelos decisores políticos e institucionais, 
apresentou-se como um enorme desafio 
profissional.”

sofrem de outras patologias que interferem 
na saúde oral. “É, na minha opinião, preci-
samente com e para essas pessoas que os 
médicos dentistas do SNS devem trabalhar, 
no sentido de tentar minimizar ao máximo 
as necessidades dos portugueses nesta área e 
permitir, de forma progressiva, o tratamento 
médico-dentário de todos aqueles que, de 
outra forma, não conseguem aceder a este 
tipo de cuidados médicos”, argumenta.

Após ano e meio a trabalhar nos cuidados 
primários, o médico dentista olha para o 
alargamento do programa como “uma mu-
dança de rumo positiva, para o que penso 
que deve pautar o futuro da medicina den-
tária no nosso país”. “A avaliação que faço é, 
de forma global, positiva”, revela. 

No entanto, Tomás Duarte de Almeida des-
taca alguns “pontos negativos que deviam 
merecer a máxima atenção da tutela e da 
coordenação deste projeto”. O principal é a 
criação de uma carreira, que aguarda apro-
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vação há mais de um ano, e que, no seu en-
tendimento, “não se torna sustentável que 
os médicos dentistas a exercer atualmente 
no SNS continuem contratados enquanto 
meros prestadores de serviços”, especial-
mente quando existe a “perspetiva de alar-
gamento do projeto”. 

Tomás Duarte de Almeida considera que o 
atual modelo “não apresenta quaisquer be-
nefícios a nível económico para o SNS que, 
através de empresas de recrutamento, aca-
ba por despender valores anuais neste tipo 
de contrato muito superiores àqueles que 
realmente seriam necessários nestes procedi-
mentos, caso existisse uma carreira estabele-
cida para estes profissionais de saúde”. Além 
disso, a carga fiscal e as regras em tudo idên-
ticas a um contrato de trabalho, mas pago a 
recibo verde, acabam por afastar os médicos 
dentistas. Uma situação que “pode condi-
cionar aquilo que, na minha opinião, deve 
ser um seguimento e acompanhamento 
contínuos dos doentes que acedem ao nosso 
serviço”. “Da mesma forma, pode compro-
meter uma das nossas principais funções, a 
prevenção”, conclui.

O EXEMPLO DAS REGIÕES 
AUTÓNOMAS
A Região Autónoma dos Açores tem um 
sistema único no país, quando se fala de 
medicina dentária. Os açorianos têm aces-
so a estes cuidados no Serviço Regional de 
Saúde, em que todos os CS/ USI de todas as 
ilhas possuem serviço de medicina dentária. 
Atualmente, 27 médicos dentistas exercem 
no público. 

Pedro Nunes Pinto está no sistema público 
desde 2003, quando se candidatou a uma 
vaga no Centro de Saúde de Angra do He-
roísmo. “Considerei que teria a oportunida-
de de realizar saúde pública sem o constran-
gimento de onerar os utentes com custos de 
honorários e tratamentos que resultam na-
turalmente da prática privada; e ainda hoje 
considero que foi uma decisão acertada”, 
explica. 

Em jeito de balanço, o médico dentista lem-
bra que “os índices de saúde oral têm vindo 
a melhorar, mas ainda há utentes jovens que 
padecem de doença e as suas famílias não 
têm condições financeiras para os tratar em 
consultórios privados”. “A saúde é um direi-
to de cada cidadão nacional e considero que 
o sistema público de saúde deve ter condi-
ções para prestar um serviço básico padro-
nizado e universal”, refere. A melhoria dos 
resultados nos jovens é “fruto das sucessivas 
campanhas de rastreio e sensibilização nas 
escolas que são realizadas todos os anos, 
apesar de ainda haver algumas crianças que 

evidenciam alguma negligência que se tra-
duz pela manifestação de doença, nomeada-
mente cárie dentária”.

O médico dentista acrescenta que nos Aço-
res são ainda desenvolvidos “programas de 
prevenção precoce que incluem visitas aos 
jardins-de-infância e escolas para rastreio e 
motivação para a saúde oral”. “Realizamos 
tratamentos às crianças e jovens até aos 18 
anos de idade e grávidas e efetuamos levan-
tamentos epidemiológicos, nomeadamente 
através do Programa de Intervenção no Can-
cro da Cavidade Oral dos Açores (PICCOA)”, 
acrescenta e explica que “estas atividades, 
obviamente, não se coadunam com o de-
senvolvimento de uma atividade comercial, 
como são os consultórios e clínicas”. Pedro 
Nunes Pinto defende também a criação de 
uma carreira, assim como “a inclusão de 
médicos dentistas nos hospitais”, o que “au-
mentaria a capacidade de resposta destes, as 
listas de espera diminuiriam e seria possível 
realizar um trabalho mais intensivo e voca-
cionado para grupos de risco e grupos es-
pecíficos da população, melhorando os seus 
índices de saúde oral”.

Na Região Autónoma da Madeira, são 11 os 
consultórios dentários, repartidos por seis 
centros de saúde, que têm médico dentista, 
assim como o Hospital Dr. Nélio Mendonça 
que, desde 2014, dispõe de serviço de medi-
cina dentária na urgência. A Revista da OMD 

falou com Pedro Gomes, médico dentista no 
hospital, que revela que esta unidade agora 
também disponibiliza consultas de medicina 
dentária para a população maior de 65 anos. 

Pedro Gomes exerce no público e no privado 
desde que se formou e explica as principais 
diferenças entre ambos: “no serviço público, 

PEDRO GOMES, HOSPITAL 
NÉLIO MENDONÇA, FUNCHAL, 
MADEIRA 
“As doenças orais, como a cárie dentá-
ria e as doenças periodontais, são um 
sério problema de saúde pública. Por-
tanto, o mais importante seria criar a 
carreira de medicina dentária no nosso 
SNS para melhor servir a população.”

PEDRO NUNES PINTO, CEN-
TRO DE SAÚDE DE ANGRA DO 
HEROÍSMO, UCI TERCEIRA, 
AÇORES
“Os médicos dentistas não podem con-
tinuar numa carreira geral da função 
pública, pois a nossa atividade é muito 
específica e complexa que não é compa-
rável às outras áreas científicas enqua-
dradas naquele regime, pelo que urge 
criar uma carreira específica.”

a finalidade é dar resposta às necessidades 
básicas de saúde oral da sociedade. No meu 
caso, que trabalho no hospital, a grande di-
ferença em relação aos consultórios privados 
é ao nível das urgências. Muitos pacientes 
chegam às urgências apresentando um qua-
dro clínico complicado, necessitando muitas 
vezes de procedimentos cirúrgicos urgentes 
e de internamento”.

O que o motiva a trabalhar no SRS é a vonta-
de de “ajudar as pessoas com maiores neces-
sidades, contribuindo para melhorar a saúde 
oral da nossa sociedade”. O médico dentista 
considera que a existência desta valência no 
serviço público tem “incentivado cada vez 
mais a população a recorrer ao sistema pú-
blico, garantindo uma melhor saúde oral”, 
uma vez que “cerca de metade da popula-
ção portuguesa não tem capacidade para 
pagar uma consulta de medicina dentária”. 
No caso da RAM, “já há alguns anos, todas 
as crianças até ao 4º ano de escolaridade 
têm acesso a consultas gratuitas de medicina 
dentária, nos centros de saúde. As crianças 
dos 3 aos 12 anos são, igualmente, abrangi-
das pelas consultas de higiene oral”, explica, 
lembrando que um índice elevado de saúde 
oral é um direito humano fundamental. 
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ELISA LARANJO, CENTRO DE 
SAÚDE MOIMENTA DA BEIRA, 
ACES DOURO SUL, ARS NORTE 
(ANTERIORMENTE NO SRS 
AÇORES)
“Causou-me estranheza a não existên-
cia de uma carreira especial [no SRS 
Açores]. Apesar desta situação, os cole-
gas integrados no SNS, posteriormente 
ao projeto-piloto, vivem, na minha opi-
nião, uma situação profissional pior que 
a nossa, pela precaridade e intermedia-
ção de empresas de recrutamento.”

SNS VS SRS
Elisa Laranjo, natural de Lamego, cruzou-se 
com o SRS dos Açores em 2006, quando viu 
um concurso de oferta de emprego público 
num jornal nacional. “Fiquei bastante sur-
preendida pela existência da valência de 
medicina dentária na carteira de serviços dos 
centros de saúde dos Açores, mas causou-me 
estranheza a não existência de uma carreira 
especial, ou seja, pelo facto de a profissão 
estar inserida na carreira de Técnico Superior 
do Regime Geral, comum a vários licenciados 
que não são profissionais de saúde”, recorda. 

Desde então foi dividindo a sua vida entre 
os Açores e Lamego, onde se encontrava o 
marido. Mas, a chegada do primeiro filho 
motivou-a “a solicitar mobilidade interna” 
e estabelecer-se “profissionalmente junto da 

família”. Realizada com o trabalho que de-
senvolvia nos cuidados de saúde primários, a 
médica dentista viu cumprida a sua expecta-
tiva de continuar no setor público.

Comparando o SNS e o SRS, Elisa Laranjo 
refere que ainda é cedo para esse balanço. 
“No que diz respeito à minha ainda curta 
experiência no exercício da profissão nos 
cuidados de saúde primários do SNS, tem-
-se resumido à prestação de cuidados cura-
tivos a utentes referenciados pelos médicos 
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TOTAL DE UNIDADES DE 
SAÚDE COM MÉDICO 
DENTISTA

Norte

• 14 unidades locais de saúde

• 18 médicos dentistas

Centro

• 2 unidades locais de saúde

• 3 médicos dentistas

Lisboa e Vale do Tejo

• 15 unidades locais de saúde

• 32 médicos dentistas

Alentejo

• 1 unidade local de saúde

• 4 médicos dentistas

Algarve

• 3 unidades locais de saúde

• 6 médicos dentistas

Região Autónoma da Madeira

• 6 centros de saúde

• 1 hospital

• 10 médicos dentistas

Região Autónoma dos Açores

• 9 unidades de saúde de Ilha

• 27 médicos dentistas

TERESA LAVANDEIRA PIMEN-
TA, CENTRO DE SAÚDE DE AL-
FÂNDEGA DA FÉ, ACES ALTO 
TRÁS-OS-MONTES – NORDES-
TE, ARS NORTE
“O meu contrato estabelece consultas 
de 45 em 45 minutos, num contexto 
em que grande parte da população é 
desdentada e com fracos recursos eco-
nómicos.”

de família”, com grandes necessidades de 
tratamentos, fruto de anos de ausência de 
consultas. Já relativamente ao SRS dos Aço-
res, os médicos dentistas integram também 
as equipas de saúde escolar. Elisa Laranjo 
afirma que assistiu “a um grande progresso 
na região”, que apresenta atualmente “dos 
melhores indicadores de saúde oral do país”. 
Explica que “houve um constante investi-
mento em conhecer o estado de saúde oral 
da população, em adequar as iniciativas de 
promoção de saúde oral e de prevenção das 
doenças orais e de dotar todos os centros de 
saúde da região com gabinetes de saúde oral 
e médicos dentistas”. 

Na sua opinião, a inserção de medicina den-
tária nos cuidados primários tem mais-valias 
para a população, médicos dentistas e unida-
des de saúde. No primeiro caso, traz “maior 
acessibilidade aos cuidados de saúde oral, de 
forma universal e com equidade, principal-
mente aos grupos mais vulneráveis”. “Para 
o médico dentista detentor de um contrato 
de trabalho em funções públicas: a estabili-
dade, o que leva a uma maior dedicação e 
realização do profissional; possibilidade de 
programar as consultas perante a necessi-
dade de tratamento do doente e não pela 
sua capacidade económica; o trabalho em 
equipa e multidisciplinar, seguindo o doen-
te como um todo e não apenas um indiví-
duo composto por várias partes”, considera. 
Por último, para os centros de saúde, “um 
médico dentista detentor de um contrato 
de trabalho em funções públicas, tal como 
outros colegas dos serviços públicos, poderá 
ter várias responsabilidades direta ou indire-
tamente relacionadas com a medicina den-
tária, apoiando os órgãos de Administração 
e Direção Clínica na gestão de todas as ques-
tões relacionadas com a saúde oral”. 

E ANTES DO PROJETO-PILOTO?
Antes de 2016, a medicina dentária estava 
praticamente excluída do Serviço Nacional 
de Saúde. Porém, uma minoria, cerca de 
50 médicos dentistas trabalhavam no ser-
viço público. É o caso de Teresa Lavandeira 
Pimenta que, em 2004, se candidatou a um 
concurso para o projeto de saúde escolar, na 
região de Bragança. “Entramos duas médi-

cas dentistas, em regime de avença com atos 
mínimos a cumprir, em dezembro de 2007, 
assinámos contrato a termo”, recorda.

A médica dentista explica à Revista da OMD 
que, atualmente, está afeta ao Centro de 
Saúde de Alfândega da Fé, mas, além des-
se, tem a seu cargo mais dois: o Centro de 
Saúde de Carrazeda de Ansiães e o Centro 
de Saúde de Torre de Moncorvo. Por isso, 
lamenta que esta valência não esteja dis-
ponível a tempo inteiro em nenhuma des-
tas unidades. Portanto, é com expectativa 
que olha para a intenção governamental 
de dotar cada município com, pelo menos, 
um gabinete de medicina dentária. “Há 
13 equipamentos para cinco médicos den-
tistas”, conta, porém, alerta: “seria ótimo 
ter um médico dentista em cada município, 
mas não nas nossas condições”. Teresa La-
vandeira Pimenta recorda que há “uns 2/ 
3 anos, quando o ACES passou para a ULS 
Nordeste, fizemos um novo contrato, em 
que perdemos regalias e nos baixaram o 
salário”. Posto isto, na sua opinião, urge 
“uma carreira, pois estamos como técnico 
superior e é o incentivo que nos falta”. 

A médica dentista afirma que é por amor 
à camisola que acaba por atender utentes 
fora de horas – até porque muitos deles, 
na sua maioria idosos, procuram a consul-
ta no mesmo dia da semana, o dia de feira, 
para rentabilizar a viagem -, ou urgências. 
Os dias de Teresa Lavandeira Pimenta são 
preenchidos nas consultas de medicina den-
tária, entre a recuperação e resolução dos 
problemas decorrentes da falta de dentes, 
e a promoção da importância da saúde oral 
na saúde geral. Paralelamente, há ainda o 
programa de saúde escolar, no qual tam-
bém participa. 

Apesar da enorme paixão pela profissão, 
diz sentir alguma frustração e explica por-
quê: “são distâncias muito longas entre os 
três centros de saúde, o que torna o dia-a-
-dia desgastante, difícil de gerir com a vida 
familiar e com condições de trabalho pouco 
atrativas”.

O despacho do Governo sobre o Programa 
Saúde Oral para Todos, publicado no Diário 
da República, em setembro de 2018, refere 
a importância da carreira e esclarece que “a 
ação neste âmbito deve ainda passar pelo re-
conhecimento das especificidades da presta-
ção de cuidados de medicina dentária, subli-
nhando-se a importância da criação de uma 
carreira especial de médico dentista no SNS, 
como modelo de organização de recursos 
humanos essencial à qualidade da prestação, 
centrada nos benefícios relevantes que ela 
impacta para os cidadãos”.
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Sessões de esclarecimento 

OMD apresenta-se aos futuros médicos 
dentistas
É já quase uma tradição. Todos os anos, os 
finalistas de medicina dentária contactam 
com a sua futura ordem profissional ainda 
na faculdade. 

De 9 a 30 de abril, a Ordem dos Médicos Den-
tistas percorreu as sete instituições de ensino 
de medicina dentária para informar os alu-
nos finalistas sobre o exercício da profissão, 
assim como para esclarecer as dúvidas.  

Nas sessões de esclarecimento, os partici-
pantes ficaram a conhecer melhor o fun-
cionamento da OMD e alguns dos temas 
mais relevantes para o início da atividade. 
O funcionamento, competências e Estatuto 
da OMD, o processo de inscrição, as medi-
das de estágio emprego, o seguro de res-
ponsabilidade civil, a formação contínua, as 
especialidades, a prescrição eletrónica e o 

cheque-dentista foram alguns dos assuntos 
falados. 

Perante uma plateia atenta, o bastonário, 
Orlando Monteiro da Silva, apresentou 
ainda os benefícios que a Ordem dispo-
nibiliza para os jovens médicos dentistas 
e as regalias para os novos associados. 
Nomeadamente, a isenção de pagamen-
to de quotas durante um ano após a data 
de conclusão do mestrado profissional e 
a inscrição gratuita no 28º Congresso da 
OMD (para os inscritos entre 15 de outu-
bro de 2018 e 15 de outubro de 2019). 

O périplo passou pela Universidade Católica 
Portuguesa – Pólo de Viseu, Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade do Por-
to, Universidade Fernando Pessoa, Faculda-
de de Medicina Dentária da Universidade 

de Lisboa, Instituto Universitário de Ciências 
da Saúde – CESPU, Instituto Universitário 
Egas Moniz e na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra. 
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Hoje em dia, há uma oferta abundante de formações/cursos de excelente qualidade quer em insti-

tuições públicas, quer privadas, incluindo algumas ministradas individualmente por colegas nas suas 

clínicas. Observo com agrado que a procura é grande, o que demonstra que há bastantes Médicos 

Dentistas (MD) a acreditar que é importante aumentar o seu conhecimento teórico e prático. Ainda 

bem! A minha parca experiência como docente, permite-me observar que os alunos-MD vêm à pro-

cura de uma espécie de receita para a aplicarem na segunda-feira seguinte. Não se pode considerar 

mal pensado! Claro que, se não se conseguir ficar a saber de forma inequívoca qual o passo-a-passo 

das técnicas ministradas, pode-se dar por perdido o tempo, a energia e os gastos económicos des-

pendidos. Sem dúvida. Então qual é o problema? O problema é que se for só isso que o aluno vai 

usar na tal segunda-feira, vai actuar muito mais como Técnico de Saúde Oral (TSO) do que como MD. 

Imprime a receita numa folha A4, senta o paciente na cadeira e segue o passo-a-passo como se esti-

vesse a usar uma Bimby. Se tiver habilidade manual e inteligência q.b. pode até conseguir executar a 

tarefa.  Mas será que, apenas com isso, está a praticar Medicina Dentária? Será que um MD se deve 

contentar em ser apenas um bom técnico? No meu entender, sem dúvida que não. 

O que de mais nobre tem a nossa profissão está a ser relegado ao esquecimento. O conhecimento 

teórico, por maior e melhor que seja, assim como o recurso à mais evoluída aparelhagem tecnológica 

não podem, nem devem, para já, substituir a riqueza de informação decorrente do diálogo atento 

com o paciente.  Os pacientes sentem e pensam. Têm individualidade. Têm expectativas. Têm pre-

ferências. Têm um contexto de vida pessoal específico, com experiências anteriores boas e menos 

boas, que o tornam único. O MD deverá “sentir” o doente mal ele entra no gabinete, ou às vezes até 

antes, sendo este aspecto crucial para optimizar a qualidade da sua actuação.  O conhecimento dos 

antecedentes pessoais, a identificação do perfil psicológico, social, cultural e económico, a interroga-

ção do motivo de consulta (essa pergunta tantas vezes esquecida...), o exame físico e radiológico, o 

diagnóstico e o plano de tratamento devem preceder a execução do tratamento propriamente dito. 

O desprezo pelo investimento na vertente humana na relação do MD com o paciente é uma escolha 

que pode condicionar seriamente a qualidade do acto médico. Restaurar um carro não é parecido 

sequer com restaurar uma boca de uma pessoa, com todo o respeito pelos mecânicos de automóveis. 

Teoricamente até poderá haver indicação para determinado tratamento, mas o perfil do paciente 

pode não ser compatível com a opção imaginada ou escolhida pelo MD. Por exemplo, a proposta 

de um tratamento demasiado sofisticado ou demorado está contra-indicada num paciente instável 

psicologicamente ou com demasiada idade. Outro exemplo: há pacientes que se escondem por trás 

de uma cortina de arrogância e agressividade quando o que realmente têm é insegurança devido a 

vivências anteriores. O MD consegue identificar e sabe como lidar com estas situações antes ou du-

rante o tratamento, conversando com o paciente, assim conseguindo que ele se sinta compreendido 

e acarinhado. O TSO, pelo contrário, como está focado unicamente em por em prática tudo o que 

aprendeu nos inúmeros cursos teórico-práticos que fez, avança para o tratamento que imaginou 

como ideal (para quem?) como um Bulldozer sobre o monte de terra. Só que os pacientes não são 

montes de terra. E Medicina Dentária não é assentar tijolos nem costurar uma cortina. 

João Desport

Médico Dentista (FMDUP)

Médico Clínico Geral (FMUP)
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Distração osteogénica – caso clínico
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Resumo
Introdução: A distração osteogénica é uma técnica cirúrgica que consiste na 
separação de uma superfície óssea em duas partes vascularizadas, que vão 
sendo separadas gradualmente e de forma controlada, com o recurso a um 
dispositivo denominado distrator. Nos casos de fenda palatina, esta técnica é 
uma alternativa às técnicas cirúrgicas convencionais quando o defeito ósseo 
é muito grande, tornando difícil e imprevisível o uso de um enxerto ósseo 
convencional. O objetivo deste trabalho, é descrever a técnica de distração 
óssea maxilar, para encerramento de fendas palatinas extensas, com recurso 
a um caso clínico.

Descrição do caso clínico: Paciente do sexo feminino de 21 anos, recorreu 
ao Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial do CHUC e ao Instituto de Ortodontia 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, para tratamento de 
fenda lábio-palatina bilateral. O plano de tratamento para o encerramento 
da mesma, consistiu na colocação de aparelho fixo superior multibrackets  
com prescrição Roth 0,018” e distrator intraoral osteo-ancorado. 

Conclusão: A distração osteogénica guiada pelo aparelho ortodôntico per-
mitiu reduzir a fenda palatina, aumentar o volume de tecido ósseo e tegu-
mentar, e alcançar um resultado clínico bastante satisfatório.

Introdução
Pacientes com fenda lábio-palatina (FLP) extensa suscitam grandes dificulda-
des aquando do encerramento do defeito ósseo, pela dificuldade em obter 
tecido mucoso e ósseo local, suficiente e adequado para a correção da fenda 
(Liou et al., 2000). A distração osteogénica (DO),  aplicada pela primeira vez 
ao esqueleto craniofacial humano por McCarthy e colaboradores, consiste 
na separação de uma superfície óssea, em duas partes vascularizadas, que 
vão sendo separadas gradualmente e de forma controlada, com o recurso a 
um dispositivo denominado distrator (Vale, Abreu and Cabrita, 2014). Desta 
forma, novo tecido ósseo e tegumentar é criado em distal do segmento de 
transporte à medida que o mesmo se desloca anteriormente em direção ao 
local da fenda, reduzindo o defeito ósseo  (Liou et al., 2000; Vale, Abreu and 
Cabrita, 2014). A DO constitui um método eficiente em situações em que o 
defeito ósseo e tecidual é muito extenso, e onde a previsibilidade de um en-
xerto ósseo convencional é menor (Mitsugi, Ito and Alcalde, 2005; Bousdras 
et al., 2014; Germec-Cakan et al., 2014). 

O objetivo deste trabalho consiste em descrever passo a passo, a técnica de 
distração osteogénica em pacientes com fenda lábio-palatina, recorrendo a 
um caso clínico.

Descrição do caso clínico
Paciente do sexo feminino com 21 anos de idade foi integrada na consulta 
de Fenda Lábio-Palatina do Instituto de Ortodontia da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de Coimbra e do Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial do 
CHUC, por ser portadora de uma fenda lábio-palatina bilateral. Após explo-
ração clínica e obtenção dos meios complementares de diagnóstico, assina-
lou-se, como dados mais relevantes de diagnóstico, a agenesia dos dentes 
12 e 22 e um enorme defeito ósseo na fenda presente na hemiface direita.
O plano de tratamento para o encerramento da fenda da hemiface direita, 
consistiu em quatro fases: 

VENCEDOR DO MELHOR PÓSTER DE CASOS CLÍNICOS NO 27º 
CONGRESSO DA OMD

Margarida Bastos Lopes1, Inês Francisco2, 
António Bettencourt Lucas1, Ana Roseiro3, 
Sandra Ferreira4, Francisco do Vale5.
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- Fase Ortodôntica Pré-Cirúrgica: 
Colocação de aparelho fixo multibrackets com prescrição Roth 0,018”, para 
nivelamento e alinhamento da arcada superior. 
Nesta fase, foi colocado um arco de aço retangular de forma passiva, para 
aumentar a estabilidade dos segmentos e permitir o deslizamento do seg-
mento de transporte. Após preparação da arcada maxilar, a extensão da 
fenda palatina direita, medida entre a face distal do dente 11 e a face mesial 
do dente 13, era de 14,53mm (Fig. 1).

- Fase Cirúrgica 1 
Foi realizada a cirurgia para colocação do distrator alveolar de transporte 
intraoral osteo-ancorado (“Liou” KLS Martin Group®) (Fig. 2 a e b), e a os-
teotomia para a segmentação da porção óssea a distracionar (Fig. 3).  

De forma sucinta, a técnica cirúrgica para colocação do distrator, realizada 
no Serviço de Cirurgia Maxilo-facial do CHUC, consistiu no seguinte:

- Incisão vestibular;
-  Levantamento subperiósteo de retalho mucoso, marcação de traços de os-

teotomia e moldagem do distrator (Fig. 2b);
- Osteotomias interdentária e maxilar do segmento a transportar (Fig. 3a); 
- Colocação do distrator (Fig. 3b);
- Ativação do distrator para testar mobilidade (Fig. 3c);  
- Desativação deixando apenas 0,6mm de distração (Fig. 3d);
- Encerramento.

Fig. 1 - Fase Ortodôntica Pré-Cirúrgica. 1a - Fotografia intraoral oclusal; 1b e c – Reconstrução oclusal de 
Tomografia Computorizada de Feixe Cónico (CBCT).

Fig. 2 – Distrator alveolar de transporte “Liou” KLS Martin Group®. 2a - Imagem do distrator “Liou Cleft” 
(Martin®, 2018); 2b - Distrator utilizado, após moldagem.
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Após esta fase, seguiu-se o Período de Latência com duração de 7 dias, após 
a qual se iniciou a distração óssea. 

- Fase de Distração Osteogénica
A velocidade de ativação foi de 0,9 mm/dia, durante duas semanas com rit-
mo de distração bidiário (12 em 12 horas) – correspondendo a duas voltas 
de manhã e uma volta à noite. O período de ativação terminou quando os 
limites da fenda se encontraram.
Seguiu-se o Período de Consolidação (Fig. 4), que durou sete semanas, com 
a manutenção passiva do distrator.
Na Figura 4, é possível verificar a deslocação mesial do segmento de trans-
porte, com redução significativa do espaço entre os dentes 11 e 13 e apare-
cimento de um espaço entre os dentes 15 e 16.

- Fase Cirúrgica 2 
Consistiu na remoção do distrator e na realização de enxerto ósseo alveolar 
secundário (proveniente do mento), efetuado ao fim de dez semanas. Se-
guiu-se o Período de Remodelação para restabelecimento das zonas medu-
lar e cortical (Fig. 5). 

Fig. 4 – Período de Consolidação. 4a - Fotografia intraoral oclusal; 4b e c – Reconstrução oclusal CBCT.

Fig. 3 – Fase Cirúrgica 1. 3a - Osteotomias do segmento a distracionar; 3b - Colocação do distrator alveolar de 
transporte; 3c - Ativação do distrator; 3d - Desativação do distrator.

Fig. 5 – Período de Remodelação. 5a - Fotografia intraoral oclusal; 5b e c – Reconstrução oclusal de CBCT.
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Comparando a fase inicial e final de tratamento:

Discussão
Pacientes portadores de FLP necessitam de um encerramento completo da 
fenda de modo a restabelecer a normal função do aparelho estomatognáti-
co e obter um bom resultado estético. 
De acordo com Joseph Murray, a cirurgia ao longo do tempo foi evoluin-
do, permitindo a sua separação em quatro períodos: a remoção de tecidos 
danificados; o uso de retalhos; a transplantação; e por fim a regeneração 
(onde se insere a Distração Osteogénica) (Vale, Abreu and Cabrita, 2014). 
Com a aplicação desta técnica cirúrgica, é possível repor a continuidade do 
processo alveolar com menor risco de insucesso, pois a distensão tecidual 
progressiva associada à existência de um período de latência,  reduz o risco 
de falha por perda de perfusão sanguínea (Mitsugi, Ito and Alcalde, 2005; 
Yen et al., 2005). 
Com a incorporação de uma técnica “mista”, recorrendo ao aparelho fixo 
multibrackets, o distrator desliza ao longo do arco ortodôntico, guiando o 
movimento do segmento de transporte (Mitsugi, Ito and Alcalde, 2005; Yen 
et al., 2005; Zemann and Pichelmayer, 2011). Desta forma, a anatomia da ar-
cada dentária é melhor preservada e os resultados funcionais e estéticos são 
mais satisfatórios (Mitsugi, Ito and Alcalde, 2005; Yen et al., 2005; Zemann 
and Pichelmayer, 2011). 
Também esta técnica exige menor quantidade de osso para encerrar o de-
feito durante o enxerto ósseo alveolar secundário na fase cirúrgica 2, dan-
do-lhe maior estabilidade e garantia de sucesso a longo prazo (Liou et al., 
2000; Mitsugi, Ito and Alcalde, 2005; Yen et al., 2005). 
Ao realizar de forma simultânea a distração de tecido tegumentar (onde se 
inclui a gengiva aderida), gera-se uma condição ideal à erupção dentária, 
além de conferir, pelas características próprias deste tipo de tecido, maior 
resistência a eventuais lesões (Liou et al., 2000; Binger et al., 2003; Mitsugi, 
Ito and Alcalde, 2005, Erverdi et al., 2012). Estes fatores proporcionam uma 
maior previsibilidade quanto ao êxito da futura reabilitação  e um melhor 
resultado estético (Mitsugi, Ito and Alcalde, 2005; Pichelmayer, Mossböck 
and Droschl, 2008; Rachmiel et al., 2013). 

Conclusão 
Com esta técnica foi possível alcançar um bom resultado clínico, com a redu-
ção do espaço mesio-distal existente entre o dente 13 e o dente 11 em 11,04 
mm, permitindo tornar mais previsível o sucesso do enxerto ósseo alveolar 
secundário, realizado no segundo tempo cirúrgico (Fig. 5). 
A distração osteogénica associada à terapêutica ortodôntica, permite uma 
maior previsibilidade e sucesso no encerramento de defeitos ósseos maxila-
res de grandes dimensões.

Fontes de financiamento
Não existem fontes de financiamento.

Fig. 6 - Fotografia intraoral oclusal. 6a – Fase Pré-cirúrgica; 6b – Período de remodelação. Reconstrução 
oclusal de CBCT. 6c – Fase Pré-cirúrgica; 6d – Período de remodelação.
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Calendário de Eventos Científicos
EM PORTUGAL

Curso Modular de Ortodontia
Hands-on – Micro-implantes ortodônticos
25 de maio de 2019 
Hotel Real Palácio - Lisboa

Curso Modular de Regeneração Óssea
Hands-on – L- PRF
25 de maio de 2019 
Hotel Crowne Plaza - Porto

Curso Teórico RA Madeira
Curso Fotografia em Medicina Dentária
24-25 maio de 2019
Espaço Físico OMD - Funchal

Curso Modular de Dentisteria
3º Módulo – Restaurações semi-diretas com 
resinas compostas
27 de maio de 2019 
Hotel Crowne Plaza - Porto

Curso de fim de dia
8º curso – Prevenção terapêutica e 
restauradora na clínica de odontopediatria
03 de junho de 2019 – Hotel Crowne Plaza 
- Porto

Curso Modular de Dentisteria
Hands-on – Restaurações semi-diretas 
08 de junho de 2019 
Hotel Crowne Plaza - Porto

Curso de fim de dia
9º curso – Reabilitação de casos complexos: 
uma abordagem multidisciplinar
17 de junho de 2019 – Tryp Coimbra Hotel 
- Coimbra

Curso de fim de dia 
10º curso – Oclusão na prática clínica
1 de julho de 2019 – Hotel Real Palácio - 
Lisboa

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
6 de julho de 2019 – Escola Socorrismo Cruz 
Vermelha Portuguesa – Porto

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
6 de julho de 2019 – Escola Socorrismo Cruz 
Vermelha Portuguesa – Coimbra

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
6 de julho de 2019 – Escola Socorrismo Cruz 
Vermelha Portuguesa – Lisboa

Curso de fim de dia 
11º curso – A cirurgia oral na prática clínica 
diária
08 de julho de 2019 – Hotel Lusitânia – 
Guarda

Curso para Assistente Dentário
Prótese Parcial Removível e Fixa
13 de julho de 2019
Novotel Setúbal - Setúbal

Curso Teórico RA Açores
Medicina e patologia oral, diagnóstico 
e terapêutica, o doente idoso e doentes 
polimedicados, terapia oncológica 
(bifosfonatos) e resolução de complicações
7 de setembro de 2019
Espaço Físico OMD – Angra do Heroísmo

Curso de fim de dia 
12º curso – Novas recursos e técnicas no 
tratamento ortodôntico
9 de setembro de 2019 – Hotel Príncipe 
Perfeito – Viseu

Curso para Assistente Dentário
Higiene, segurança e manutenção 
de materiais e equipamentos: boas 
práticas no dia-a-dia pelo assistente 
dentário
21 de setembro de 2019
Espaço Físico OMD - Funchal

Curso de fim de dia 
13º curso – Retratamento não cirúrgico e 
cirúrgico: quando e como fazer?
23 de setembro de 2019 – Hotel Eva - Faro

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
12 de outubro de 2019 – Escola Socorrismo 
Cruz Vermelha Portuguesa – Região 
Autónoma da Madeira

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
19 de outubro de 2019 – Escola Socorrismo 
Cruz Vermelha Portuguesa – Região 
Autónoma dos Açores

Curso de fim de dia 
14º curso – Traumatismos Dentários na 
criança e no adolescente
21 de outubro de 2019 – Hotel dos 
Templários - Tomar

28º Congresso da OMD
14, 15 e 16 de novembro de 2019
FIL - Feira Internacional de Lisboa (Parque 
das Nações)
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Conferência “O Sistema de Saúde para o Cidadão” 

Refletir sobre o futuro da saúde em 
Portugal

“O Sistema de Saúde para o Cidadão”, “SNS: 

Novos Modelos de Financiamento para a 

Sustentabilidade” e “Lei de Bases da Saúde: 

O consenso indispensável” foram os temas 

escolhidos pela Universidade do Porto para 

lançar um debate que reuniu 600 participan-

tes, entre representantes do setor e socieda-

de civil. 

Foi na Reitoria da Universidade do Porto 

que, a 23 de março, aconteceu a conferência 

“O Sistema de Saúde para o Cidadão”, um 

encontro organizado pela Universidade do 

Porto (UP), em articulação com a Convenção 

Nacional da Saúde e os subscritores dos Prin-

cípios Orientadores para uma Lei de Bases da 

Saúde. 

O Presidente da República, que concedeu 

o Alto Patrocínio ao evento, esteve presen-

te, assim como a ministra da Saúde, Marta 

Temido. Marcelo Rebelo de Sousa destacou 

vários pontos que considerou pertinen-

tes. “Primeiro, é inquestionável, quando se 

olha para a sociedade portuguesa, uma ex-

pectativa quanto ao papel nuclear do SNS, 

segundo, a necessidade de, olhando para 

ele, o reajustar à realidade das mudanças 

da vida; terceiro, a complementaridade com 

outros setores que se integram no Sistema 

Nacional de Saúde”, explicou. Considerou 

que nenhum “dele é prescindível” e acres-

centou um quarto tópico: “a flexibilidade 

pode levar o SNS a, sobretudo neste período 

de contingência financeira, de toda a ordem 

interna e externa, e a evolução da sociedade 

A conferência contou com o Alto Patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa
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portuguesa, a socorrer-se de vias contratuais 

para que essa complementaridade se tradu-

za também numa cooperação mais intensa 

no desempenho de missões do SNS”. E con-

cluiu que este tema deverá ser abordado 

“sempre a pensar nas pessoas, sempre com 

uma avaliação e um controlo que atenda ao 

serviço da comunidade”. 

MEDICINA DENTÁRIA EM DESTAQUE
No painel “SNS: Novos Modelos de Financia-

mento para a Sustentabilidade”, introduzi-

do por Teodora Cardoso, antiga presiden-

te do Conselho Superior do Conselho das 

Finanças Públicas, participou o bastonário 

da OMD, na qualidade de presidente do 

Conselho Nacional das Ordens Profissionais 

(CNOP). A discussão foi moderada por Do-

mingos de Andrade, diretor do Jornal de 

Notícias, e teve a participação de Alexandre 

Lourenço, presidente da Associação Portu-

guesa de Administradores Hospitalares; Luís 

Braga da Cruz, presidente do Conselho para 

o Desenvolvimento Sustentado do Hospi-

tal de Braga; Manuel Lemos, presidente da 

União de Misericórdias Portuguesas; Óscar 

Gaspar, presidente da Associação Portugue-

sa de Hospitalização Privada e Sónia Figuei-

redo, presidente da Associação Nacional de 

Cuidadores Informais.

Respondendo ao mote lançado pelo mode-

rador, Orlando Monteiro da Silva fez uma 

reflexão sobre o papel dos setores público 

e privado e abordou o exemplo do cheque-

-dentista. “O programa cheque-dentista é 

uma parceria virtuosa entre o SNS e um con-

junto de profissionais, cerca de 4000, que 

disponibilizam à população, embora de for-

ma limitada, um conjunto de procedimen-

tos. Portanto, essa é uma linha que é muito 

defendida pela Convenção Nacional de Saú-

de”, considerou.

Na sua intervenção, o presidente do CNOP 

falou das dificuldades que os vários profissio-

nais de saúde enfrentam no terreno e deu o 

exemplo dos médicos dentistas. “O valor do 

cheque-dentista para efetuar mais de três 

ou quatro procedimentos numa criança é de 

35 euros, a ADSE paga a um profissional de 

saúde para extrair um dente 12 euros.”, con-

textualizou. Mencionou também o projeto de 

inserção da medicina dentária no SNS, uma 

medida que, apesar de positiva, não tem uma 

carreira atribuída. “Estes profissionais estão 

há dois anos em regime de prestação de ser-

viços, basicamente a ajudar a engordar algu-

mas das empresas recrutadoras de serviços de 

saúde e a diferença que existe entre ter estes 

profissionais pagos ao ano é cerca de 1.576 

mil euros e inseri-los numa carreira é de cerca 

de 263 mil euros por ano”, notou. Orlando 

Monteiro da Silva alertou assim para as con-

sequências desta situação, já que “ano a ano 

tenha que se mudar de médicos dentistas por 

via das condições remuneratórias, que são es-

senciais para que o sistema de saúde para o 

cidadão funcione como deve ser. “

“O Sistema de Saúde para o Cidadão” foi 

apresentado por Manuel Pizarro, Alto-Co-

missário da Convenção Nacional de Saúde, e 

contou com a intervenção de representantes 

de unidades de saúde públicas e privadas, 

entre outros organismos.

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos 

Médicos e chairman da Convenção Nacional 

de Saúde, introduziu o debate sobre a “Lei 

de Bases da Saúde: O consenso indispensá-

vel”, que juntou os representantes parti-

dários dos cinco grupos parlamentares (BE, 

CDS, PCP, PS e PSD).

SERVIÇO FOCADO NO CIDADÃO 
No final da conferência, conclui-se que é 
necessário colocar o cidadão no centro de 
um qualquer sistema de saúde, na dimen-
são física da prestação dos seus cuidados, 
no acesso e na igualdade em lhes aceder, 
no preservar da sua autonomia.

Nesta apresentação, a cargo de José Fragata, 

vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, 

foi ainda destacada a urgência em assumir 

e enfrentar o subfinanciamento crónico da 

saúde em Portugal, assim como em adotar 

um financiamento plurianual. “A percenta-

gem do PIB acha-se dentro do aceitável, mas 

o PIB português é, efetivamente, metade ou 

mesmo 2/3 do holandês, ou do alemão, pelo 

que o dispêndio com a saúde em Portugal é 

muito inferior – cerca de metade – do dos 

países mais desenvolvidos da Europa”, cons-

tatou. 

Concluiu-se também que Portugal é “talvez 

o único país europeu” em que há o hábito de 

“de separar o país em público e privado – o 

privado mau e o público bom”. Perante este 

cenário, o responsável lembrou que é preciso 

olhar a saúde pela visão do sistema, que se 

quer compreensivo, solidário e sustentável. 

“Esta visão abrangente deverá ser alargada 

à gestão, como à prestação de cuidados, e 

Participantes do painel “SNS: Novos Modelos de Financiamento para a Sustentabilidade”
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com total transparência. Transparência que 

caberá ao Estado, à sociedade e aos cida-

dãos, sempre, vigiar”, referiu. E sugeriu que 

“deverá ao Estado interessar mais a cober-

tura da população do que a prestação de 

cuidados de saúde, como aliás acontece na 

esmagadora maioria dos países europeus”.

José Fragata referiu que a “centralização 

nos doentes, como bem acentuou o dou-

José Fragata, vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa

tor Manuel Pizarro, 

traduzir-se-á ainda na 

individualização dos 

cuidados aos diferen-

tes níveis de pobreza, 

de literacia e de neces-

sidades diferenciais de 

saúde” e lembrou que 

o “sistema é geral, mas 

a sua aplicação será 

necessariamente indivi-

dualizada”.

O relator final da con-

ferência resumiu as con-

clusões em “três ideias 

fundamentais: 

• Que Sistema de Saúde para os Cidadãos em 

Portugal?

• Que Sustentabilidade e que Novos Mode-

los de Financiamento?

• Porque precisaremos de um Consenso?”

Os participantes concluíram que, para al-

cançar os objetivos abordados, é essencial a 

existência de “um largo consenso nacional, 

firmado pelas leis ajustadas com as realida-

des de Portugal”. 

“Estou convencido que este desiderato só 

será possível através dum largo consenso 

nacional, e por via de leis que se acertem 

com as realidades no terreno, privilegiando 

a ação das políticas à politização das ações”, 

terminou.

Ficou assim o compromisso de que o pró-

ximo passo será verificar se as conclusões 

da conferência terão provimento junto 

dos decisores políticos e agentes da saú-

de. 

A abertura do encontro, que contou igual-

mente com a participação do presidente da 

Universidade do Porto, António de Sousa Pe-

reira, e do presidente da Câmara do Porto, 

Rui Moreira, esteve a cargo de Eurico Castro 

Alves, presidente da Comissão Organizadora 

da Convenção Nacional da Saúde e de Ger-

mano de Sousa, dos subscritores dos Princí-

pios Orientadores para uma Lei de Bases da 

Saúde.

De 18 a 22 de março, a cidade de Évora ficou 
novamente a conhecer a atividade desenvol-
vida pelo Centro de Saúde Militar na valência 
da medicina dentária. Uma iniciativa original 
que se destinou a estreitar os laços de coope-
ração entre esta unidade e a região em que se 
insere, desmistificando o trabalho da institui-
ção e do Exército.

Na “Semana da Saúde Oral” de 2019, as crian-
ças estiveram em destaque. A ação desenvol-
vida pelo antigo Hospital Militar de Évora, 
no âmbito do Dia Mundial da Saúde Oral, 
envolveu alunos de vários estabelecimentos 
de ensino pré-escolar, com idades entre os 
cinco e os seis anos, que realizaram diversas 
atividades. Durante uma semana, três cen-
tenas de crianças participaram em rastreios 
dentários, ações de educação e sensibilização 
para a importância da higiene e saúde oral, e 
na decoração do “mural da saúde oral” (com 
pintura, desenho e colagem de elementos 
alusivos à temática da saúde oral). No final, o 
conhecimento dos pequenos participantes foi 

Semana da Saúde Oral 

Centro de Saúde Militar abriu portas 
à comunidade

Major médico dentista Gil Leitão Borges

reconhecido com o diploma de “bom soldado 
no combate à cárie dentária”. 

Foi ainda realizada uma ação de escovagem 
dentária coletiva, que envolveu 150 crianças 
e contou com a presença do bastonário da 
OMD, Orlando Monteiro da Silva, bem como 
do presidente da Câmara Municipal de Évo-
ra, Carlos Pinto de Sá, do diretor de Saúde do 
Exército, Brigadeiro-General Canas Mendes, 
do diretor de Formação do Exército, Major-
-General Jorge Nunes dos Reis e do bispo das 
Forças Armadas, D. Rui Valério.

A Revista da OMD falou com um dos dina-
mizadores que idealizou e concretizou esta 
iniciativa, o Major Médico Dentista Gil Leitão 
Borges. 

ROMD: Qual foi o objetivo desta ação? 

GLB: Assinalar o Dia Mundial da Saúde Oral, 

promovendo e sensibilizando para as boas 

práticas em saúde oral, através de uma ação 
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de “portas abertas” a toda a comunidade da 

cidade e região em que estamos inseridos.
 

ROMD: Que balanço faz do evento?
GLB: O balanço é extremamente positivo, 

pela enorme adesão e impacto gerado. Ao 

longo da semana, várias centenas de pes-

soas passaram pelo Centro de Saúde Militar, 

participando com grande interesse nesta 

iniciativa. Em maior número as crianças com 

idades compreendidas entre os 5 e 6 anos, 

oriundas de diversas instituições de ensino 

pré-escolar que aceitaram o convite e nos vi-

sitaram. Este envolvimento acabou por se es-

tender no seio familiar, já que foram muitos 

os pais, irmãos e demais familiares ou conhe-

cidos daquelas crianças que nos procuraram. 

Foi particularmente gratificante observar a 

felicidade estampada nos rostos e o “à von-

tade” com que as mesmas se encontravam 

nos diversos espaços, inclusive nos consultó-

rios onde se realizaram os rastreios. As rea-

ções por parte das escolas e das educadoras 

têm sido extraordinárias, no que concerne 

ao alcance e efeito que a iniciativa teve nas 

crianças, o que muito me regozija.   
 

ROMD: Organizam com regularidade ini-
ciativas deste género? 
GLB: Este Centro de Saúde Militar organiza 

algumas iniciativas de promoção e educação 

para a saúde e participa anualmente nas ati-

vidades desta natureza que integram as co-

memorações do Dia de Portugal, de Camões e 

das Comunidades Portuguesas, a 10 de junho, 

bem como do Dia do Exército, em outubro, 

onde quer que os mesmos sejam celebrados.

A Semana da Saúde Oral, no âmbito do Dia 
Mundial da Saúde Oral e com este formato, 

Centenas de crianças decoraram o Mural da Saúde Oral

Sessão de escovagem coletiva que envolveu 150 crianças

teve a sua primeira edição no ano transato. 
Na edição deste ano, procuramos dar-lhe 
uma maior amplitude e dinamismo, com 
as diversas atividades introduzidas, que lhe 
conferiram um impacto fabuloso.

ROMD: É possível fazer uma breve apre-
sentação do Centro de Saúde Militar de 
Évora, ou seja, quais as suas valências, 
como é o dia-a-dia, a quem se dirigem os 
cuidados de medicina dentária e quantos 
médicos dentistas integram o centro?
GLB: Esta Unidade de Saúde Militar desen-

volve a sua atividade clínica no âmbito da 

saúde operacional em toda a região sul do 

país, participando e apoiando exercícios 

militares, ações de seleção de pessoal, in-

corporações, preparação de contingentes 

para integrar forças nacionais destacadas, 

bem como apoio sanitário aos militares do 

ativo nas unidades próximas. Em paralelo, 

e de acordo com a capacidade sobrante, 

presta cuidados de saúde no âmbito assis-

tencial a militares das Forças Armadas no 

ativo, reserva ou reforma, aos beneficiários 

do IASFA – ADM, aos elementos das Forças 

de Segurança e beneficiários dos respeti-

vos subsistemas SAD-GNR e SAD-PSP.

As valências que esta unidade dispõe são 
cirurgia, medicina dentária, medicina geral 
e familiar, medicina interna, oftalmologia e 
ortopedia.

No âmbito da medicina dentária, o Centro 
dispõe de dois gabinetes e dois clínicos, um 
Major médico dentista e uma Tenente médi-
ca dentista. Este serviço tem tido uma casuís-
tica de relevo, que se cifra nas 3000 consultas 
anuais a nível assistencial, bem como na pre-
paração de inúmeros contingentes para in-
tegrar missões em teatros de operações tão 
distintos como Afeganistão, Kosovo, Lituâ-
nia ou Iraque, efetuando rigoroso rastreio 
e classificação dos militares, tratamento de 
patologias de modo que possam integrar a 
missão sem problemas do foro dentário.



omd | 38
Nacional

Dia Mundial da Saúde 

Integrar a saúde oral na cobertura 
universal de saúde

Especialistas da saúde reuniram-se para co-

memorar o Dia Mundial da Saúde. E como 

não há saúde geral sem saúde oral, a Ordem 

dos Médicos Dentistas foi uma das interve-

nientes na sessão que decorreu na Estufa-Fria, 

em Lisboa. 

Este ano, o mote escolhido pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para a efeméride 

(que se assinala a 7 de abril) foi “Cobertura 

Universal de Saúde“. Em Portugal, a Direção-

-Geral da Saúde juntou-se à causa ao organi-

zar um evento, no qual a saúde oral esteve re-

presentada pelo bastonário da OMD, Orlando 

Monteiro da Silva. No painel de discussão do 

programa das celebrações a saúde oral esteve 

em foco, com a participação de Paulo Ribeiro 

de Melo, em representação da Faculdade de 

Medicina Dentária da Universidade do Porto 

e da Federação Dentária Internacional – FDI. 

Na sua intervenção, Paulo Ribeiro de Melo 

abordou a evolução que tem ocorrido e o 

que falta percorrer para que toda a popula-

ção tenha acesso aos cuidados de saúde oral. 

“Efetivamente, a saúde oral tem vindo a ser 

alvo de uma maior atenção à medida que a 

investigação científica e a saúde pública vão 

demonstrando a importância das interações 

que as doenças orais podem ter com o fun-

cionamento dos outros componentes do or-

ganismo humano”, salientou.

O responsável falou da relação de uma saúde 

oral deficitária com algumas patologias, no-

meadamente as doenças não transmissíveis e 

recordou que, em 2013, a OMS identificou as 

doenças orais como integrantes deste grupo 

no desenvolvimento das estratégias preventi-

vas. Por isso, notou, “faz todo sentido que a 

saúde oral faça parte integrante da cobertura 

universal de saúde! Principalmente porque 

ajudará a melhorar os indicadores de saúde e 

a reduzir as desigualdades no acesso aos cui-

dados de saúde”.

Para Paulo Ribeiro de Melo, “é possível que 

a saúde oral faça parte integrante da cober-

tura universal de saúde”. “Claramente existe 

a necessidade em se apostar cada vez mais 

na prevenção, atuando antes da doença em 

articulação com os cuidados de saúde primá-

rios e a saúde pública”, acrescentou. Perante 

os presentes, sugeriu que para alcançar esta 

meta “os passos que se seguem terão de ser 

bem ponderados, identificando as estratégias 

mais adequadas, sustentadas por estudos que 

identifiquem grupos de risco prioritários para 

gradualmente se poder alargar a população 

abrangida pelos cuidados de saúde oral. Este 

trabalho deve ser feito com um claro sentido 

de saúde pública e dando resposta prioritária 

aos grupos que realmente mais necessitam de 

ter acesso a cuidados de saúde oral”.  

MINISTRA DEFENDE LITERACIA
Investir “na literacia em saúde” é uma das 

mensagens que a ministra da Saúde fez ques-

tão de transmitir no encerramento da ce-

rimónia. Marta Temido destacou os “ganhos” 

nesta área ao longo dos últimos 40 anos e elo-

giou o profissionalismo dos 128.445 trabalha-

dores do SNS. Por outro lado, salientou uma 

das evidências da OMS: muitos portugueses 

“ainda não sabem que têm direito a terem 

acesso aos cuidados de saúde de que preci-

sam, de qualidade, atempados e com prote-

ção financeira face aos custos da doença”.

Já no final da sessão, em declarações à comu-

nicação social, a responsável afirmou que “a 

saúde é um direito humano, fundamental, e 

que as sociedades desenvolvidas não podem 

desistir de aprofundar a resposta a este di-

reito essencial, que é uma resposta cada vez 

mais complexa”. Por isso, considerou, há “ne-

cessidades assistenciais cada vez mais diversi-

ficadas e uma população felizmente cada vez 

mais exigente”.

MILHÕES SEM ACESSO À SAÚDE
Todos os anos, a OMS escolhe um tema-chave 

para esta data, com o intuito de conscienciali-

zar a população mundial para as questões de 

saúde pública. Neste caso, alerta a associação, 

existem milhões de pessoas sem capacidade 

financeira para aceder à saúde e que se veem 

obrigadas a escolher entre pagar as despesas 

diárias (alimentação, habitação e vestuário) e 

suportar os custos destes cuidados. 

A cobertura universal de saúde é a grande 

meta da OMS, que pretende garantir o aces-

so de todos aos cuidados de que necessitam e 

que estes estejam disponíveis “bem no cora-

ção da comunidade”. 

A efeméride é assim assinalada por vários or-

ganismos internacionais. Quando se sabe que, 

pelo menos, metade da população mundial 

continua a não ter acesso aos cuidados básicos 

de saúde (que incluem prevenção, promoção, 

tratamento, reabilitação e cuidados palia-

tivos), a FDI alerta que 3,5 biliões de pessoas 

padecem de doenças orais que, por não serem 

tratadas, estão na origem de dor, infeções, per-

da dentária e menor produtividade. 

Numa nota informativa divulgada junto dos 

seus membros, a FDI explica que a obtenção de 

uma cobertura universal na área da saúde oral 

ajudará a melhorar os resultados e a reduzir as 

desigualdades no acesso aos cuidados. 

Em setembro, a reunião de alto nível das Na-

ções Unidas vai debater a Cobertura Universal 

de Saúde onde se tentará incluir a saúde oral 

nesta estratégia. Também nesse mês, o Fórum 

Mundial de Saúde Oral vai debater a impor-

tância de assegurar que a saúde oral seja re-

conhecida como uma prioridade fundamen-

tal nas políticas de saúde pública e que seja 

incluída nas políticas a desenvolver em prol 

da cobertura universal de saúde.

SABIA QUE?
A data comemorativa foi escolhida pela 

OMS em 1948, na primeira assembleia que 

realizou. Desde 1950, a 7 de abril celebra-se 

o Dia Mundial da Saúde.
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Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 

Formar para a importância de uma 
boa saúde oral

Na 36ª edição do encontro anual da Associa-

ção Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 

(APMGF) voltou a falar-se de medicina den-

tária. 

Todos os anos, o programa contempla forma-

ção dedicada aos cuidados de saúde oral, em 

que há lugar para discussão e esclarecimento 

de dúvidas. Na sessão, que esgotou, falou-se 

de patologia oral dos tecidos moles, de dor 

orofacial, distúrbios temporo-mandibulares, 

bruxismo e cefaleias, bem como do funciona-

mento do Programa Nacional de Promoção 

da Saúde Oral (PNPSO). 

Ao workshop aderiram sobretudo jovens 

internos de medicina geral e familiar. Otília 

Lopes apresentou o tema “Patologia oral dos 

tecidos moles da cavidade oral”. Além da for-

mação dos médicos de saúde geral e familiar 

para o exame clínico da cavidade oral (no-

meadamente para o diagnóstico diferencial 

de variantes anatómicas, lesões benignas de 

etiologia variada, lesões potencialmente ma-

lignas da cavidade oral e cancro oral), a médi-

ca dentista deu a conhecer casos clínicos que 

serviram de mote para discutir características 

clínicas, evolução e respetivo tratamento. 

O médico dentista Júlio Fonseca apresentou 

a sessão “Dor orofacial, DTM, bruxismo e ce-

faleias / Roncopatia e apneia do sono”. Neste 

curso foram abordados os pontos-chave que 

permitem ao clínico um correto diagnóstico 

diferencial e a compreensão do contributo do 

médico dentista na abordagem ou tratamen-

to destas patologias.

Os participantes ficaram ainda a conhecer os 

diferentes módulos do PNPSO, mais conheci-

do por cheque-dentista, e respetivas condi-

ções de elegibilidade para os utentes serem 

adequadamente sinalizados pelo médico de 

medicina geral e familiar para cuidados de 

saúde oral. O médico dentista José Frias Bu-

lhosa falou sobre a Plataforma Informática 

SISO-Sistema Informático de Saúde Oral, que 

permite a emissão das referenciações, seja 

através da emissão do cheque-dentista para 

o setor privado, seja para a saúde oral - CSP 

no SNS. 

Também o presidente da APMGF, Rui Noguei-

ra, participou na sessão e aproveitou para 

realçar o processo de integração da medicina 

dentária no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 

o papel do trabalho de equipa entre os médi-

cos de medicina geral e familiar e os médicos 

dentistas. 

Este ano, o encontro decorreu em Braga, de 

13 a 16 de março.

A médica dentista Otília Lopes apresentou o tema “Patologia oral dos tecidos moles da cavidade oral e o médico dentista Júlio Fonseca falou sobre a “Dor orofacial, 
DTM, bruxismo e cefaleias / Roncopatia e apneia do sono”

O médico dentista José Frias Bulhosa apresentou a Plataforma Informática SISO-Sistema Informático de 
Saúde Oral
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Assembleia da República recomenda 

Criação do Inventário Nacional dos 
Profissionais de Saúde
Em janeiro, a Assembleia da República publi-

cou em Diário da República uma resolução 

que aconselha o Governo a executar o “dis-

posto na Lei n.º 104/2015, de 24 de agosto, 

que cria o Inventário Nacional dos Profissio-

nais de Saúde” (INPS).

A recomendação vai de encontro ao defen-

dido pela Ordem dos Médicos Dentistas em 

matéria de formação de recursos humanos 

em saúde, que sugere o planeamento e 

desenvolvimento de uma estratégia numa 

área tão vital para o sucesso deste setor. Re-

corde-se que, de acordo com os Números da 

Ordem 2018, em Portugal, existe um médico 

dentista ativo para 1033 habitantes, quan-

do o rácio recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde é de um médico dentis-

ta para 2000 habitantes. O mesmo estudo 

mostra que os profissionais mais jovens têm 

como principal alternativa uma carreira no 

estrangeiro, devido à conjuntura atual por-

tuguesa.

Uma realidade corroborada pelo Diagnóstico 

à Empregabilidade 2018, em que se desta-

ca também o facto de o início da atividade 

profissional ser pautado por instabilidade e 

insegurança, principalmente no que respeita 

à remuneração - remuneração baixa, inde-

pendentemente, das horas despendidas na 

prática da atividade profissional.

Motivos que têm levado a OMD a recomen-

dar às instituições de ensino superior e Go-

verno, a adequação da formação graduada 

à realidade do país. Nomeadamente, a cons-

ciencialização de que a formação pós-gra-

duada representa um campo de ação mais 

necessário às carências das populações. Além 

disso, a Ordem tem defendido a preparação 

dos alunos para o conhecimento das diferen-

tes realidades da profissão, em Portugal e no 

estrangeiro, e para que estejam cientes de 

todas as saídas disponíveis, nomeadamente 

para o exercício de medicina dentária nos se-

tores público, privado e social.

PLANEAR AS NECESSIDADES
A resolução estabelece, assim, que se “desig-

ne um organismo independente, existente ou 

novo, para refletir sobre a definição, fontes, 

recolha, tratamento e utilização dos indica-

dores que compõem o Inventário Nacional 

dos Profissionais de Saúde”.

Recorde-se que, de acordo com a Lei nº 

104/2015, o INPS “constitui um instrumento 

de planeamento das necessidades de profis-

sionais de saúde no setor público, privado 

e social, bem como de coordenação das po-

líticas de recursos humanos no âmbito do 

Serviço Nacional de Saúde”. Por outro lado, 

refere, que a “recolha de dados para efeitos 

de registo no INPS”, entre outras finalidades, 

vai “permitir a tomada de decisão em matéria 

de políticas de recursos humanos na área da 

saúde” e “constituir um instrumento de ga-

rantia da qualidade das prestações de saúde 

aos cidadãos”. 

Apesar de não ter caráter normativo, este 

tipo de instrumento permite à AR aconselhar 

ou recomendar ao Governo, por exemplo, a 

adoção de determinada política ou a apre-

sentação de uma proposta de lei sobre uma 

matéria em particular. 

A Resolução da Assembleia da República n.º 

30/2019, relativa ao planeamento de recursos 

humanos no setor da saúde, aprovada a 1 de 

fevereiro, recomenda ao Governo que: 

“-  Desenvolva e implemente um sistema es-

tandardizado de recolha de dados de ca-

racterísticas demográficas e profissionais 

sobre todas as categorias dos recursos 

humanos em saúde existentes, de modo 

desagregado, bem como recolha de in-

formações sobre a atividade efetuada, as 

modalidades de contração, absentismo e 

mobilidade dos trabalhadores empregados 

por prestadores públicos e privados.

-  Promova a criação de uma estratégia para os 

recursos humanos no âmbito da saúde em 

Portugal”.
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Conselho Nacional das Ordens Profissionais 

Candidatos às eleições europeias 
reúnem com o CNOP
Com as eleições europeias agendadas para 

maio, o cabeça de lista do CDS, Nuno Melo, 

encontrou-se com os bastonários e repre-

sentantes das 16 ordens, na Ordem dos 

Farmacêuticos, no Porto, no passado dia 1 

de abril.

Antes de reunir com o Conselho Nacional 

das Ordens Profissionais (CNOP), o candida-

to almoçou com um grupo de empresários. 

O primeiro Debate ao Almoço, organizado 

pela Fundação AEP e pela Associação Co-

mercial do Porto, teve como tema central 

“A União Europeia – Desafios do Presente 

e Futuro”.

Acompanhado pelo deputado do CDS e nº 2 às 

eleições europeias, Pedro Mota Soares, Nuno 

Melo ouviu cada uma das ordens profissionais 

e apresentou a sua visão e ideias para União 

Europeia. O CNOP está a receber diversas per-

sonalidades do cenário público e político por-

tuguês, no sentido de pugnar por soluções que 

defendam os profissionais e o interesse público. 

No âmbito do sufrágio para o Parlamento 

Europeu, o CNOP iniciou a audição dos vários 

candidatos a 12 de fevereiro, altura em que 

recebeu Paulo Sando, cabeça de lista do Par-

tido Aliança. Estão agendadas mais sessões 

para as próximas semanas.

Recorde-se que a eleição dos eurodeputa-

dos apresenta especial ênfase para as ordens 

profissionais, uma vez que cerca de 70% da 

legislação nacional que afeta em particular 

as profissões autorreguladas tem origem nas 

instituições europeias.

A cada cinco anos, por sufrágio universal, os 

cidadãos europeus elegem quem os vai repre-

sentar no Parlamento Europeu. A instituição 

é responsável por defender os seus interesses 

no processo de tomada de decisões da UE. 

Portugal volta a eleger 21 eurodeputados a 

26 de maio. 
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A importância da ética e da deontologia na 
nossa profissão

O Estatuto da Ordem dos Médicos 

Dentistas (OMD), aprovado pela Lei 

nº124/2015, de 02.09, estabelece como fins 

da OMD regular e supervisionar o acesso 

à profissão de médico dentista e o seu 

exercício, elaborando as normas técnicas e 

deontológicas. 

Como órgão da OMD, o Conselho 

Deontológico e de Disciplina (CDD) tem 

por atribuição exercer o poder disciplinar 

sobre os seus membros, tendo como 

principal objetivo garantir aos doentes que 

os médicos dentistas cumprem com os seus 

deveres segundo um código de conduta, 

que tem por objetivo a salvaguarda do 

superior interesse do doente, constituído 

por normas e princípios de ordem técnica 

e deontológica.

Estes princípios naturalmente sofreram 

evoluções ao longo da história, o que 

implicou uma revisão e atualização 

periódica das normas deontológicas. 

Em março deste ano, o Conselho Geral da 

OMD procedeu à aprovação de um novo 

Código Deontológico, cujo projeto inicial, 

que remonta a novembro de 2017, foi 

desencadeado pelo CDD. 

Caberá, assim, à OMD, e ao CDD em 

particular, encontrar os melhores meios 

para a divulgação do novo código, sendo 

obrigação de todos os médicos dentistas 

dele ter conhecimento e aplicá-lo na 

sua prática diária, para além das demais 

normas que regulam a nossa profissão e 

de acordo com o estipulado no Estatuto 

da OMD.

Entre a necessidade e a vontade em 

transmitir e incutir nos colegas a 

importância do conhecimento destas 

normas e alertá-los para os direitos e 

deveres, tanto dos médicos dentistas como 

dos doentes, o CDD continuará a realizar 

as sessões de ética e deontologia como 

até ao momento tem feito, contribuindo 

de forma pedagógica e preventiva para 

a diminuição da conflitualidade, a qual 

muitas vezes está na origem da ação 

disciplinar. 

Nessa mesma mensagem, o CDD deve 

também incluir a divulgação do que 

muito é feito por parte deste órgão, 

especialmente no que diz respeito às suas 

funções no âmbito da ação disciplinar.

Esta necessidade advém de um conceito 

básico, que nos tem orientado e que 

defendemos, que passa pelo aumento da 

literacia em saúde, tanto dos doentes, para 

que possam exigir dos médicos dentistas 

o respeito pelos seus interesses e pelas 

suas necessidades de tratamento sempre 

no quadro da boa prática clínica, como 

num perfeito conhecimento por parte dos 

médicos dentistas sobre as normas que 

regem a profissão, partindo do princípio 

inegociável que a saúde é um direito de 

todos e todos têm direito a uma prestação 

de serviços de saúde de qualidade. 

Se toda a prática clínica estiver norteada 

por estes padrões éticos, tudo se torna 

mais fácil no relacionamento entre os 

médicos dentistas e os doentes, criando 

uma confiança nessa relação e tornando-a 

duradoira.

Na verdade, a forma de minimizar a 

conflitualidade entre os médicos dentistas 

e entre estes os doentes é chamar a 

atenção da classe para a importância 

das questões éticas e deontológicas e 

incrementar a proximidade entre os órgãos 

representativos da Ordem e os médicos 

dentistas, indo ao contacto direto com os 

colegas para debater estes assuntos.

Devido a esta realidade, o CDD tem 

consciência que deve encontrar meios 

para debater e divulgar as normas que 

regem a profissão.

Assim, têm sido desenvolvidas várias 

iniciativas para o efeito, tais como: 

realização de sessões de esclarecimento 

Artigo de Opinião
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anuais com os alunos finalistas do curso 

de mestrado integrado em medicina 

dentária, com a deslocação do presidente 

do CDD aos estabelecimentos de ensino 

superior de medicina dentária; sessões em 

horário pós-laboral dentro da formação 

contínua, destinadas a médicos dentistas 

em vários pontos do país, tendo já sido 

realizadas sessões desde Bragança a Faro, 

ou de Ponta Delgada a Évora; criação das 

Perguntas Frequentes (FAQ) na página 

eletrónica da OMD com respostas às 

muitas perguntas que têm sido feitas 

pelos médicos dentistas ao longo do anos, 

questões essas que são de preocupação 

transversal e para as quais temos respostas 

para elas. 

Para além disso, disponibilizamos o 

correio eletrónico do Conselho a todos os 

médicos dentistas para que possam enviar 

diretamente as suas questões e dúvidas.

Nos cursos de formação contínua sobre 

ética e deontologia são abordadas 

questões pertinentes sobre má prática 

clínica, divulgação da atividade, 

seguros e planos de saúde, atestados 

médicos, a importância de uma relação 

médico-doente baseada na confiança 

mútua, o dever de informar e a obtenção 

de consentimento informado e esclarecido, 

o arquivo clínico, as competências dos 

diretores clínicos, a utilização indevida 

de rastreios dentários, os deveres e 

os direitos dos doentes e dos médicos 

dentistas, quais as competências do CDD 

e qual o âmbito da responsabilidade 

disciplinar, responsabilidade civil, médica 

e penal, sempre baseados em casos 

reais anonimizados que chegam ao 

conhecimento do CDD. 

De referir que nestas sessões de formação 

contínua, apesar da desconfiança inicial, 

os médicos dentistas participantes 

rapidamente percebem a importância 

destas matérias e o contributo que as 

mesmas podem dar para o dia-a-dia como 

médicos dentistas. 

Em resposta, temos que reconhecer que 

há um eco positivo generalizado por 

parte dos colegas presentes nessas sessões, 

através das avaliações que têm enviado. 

Temos consciência que o foro ético e 

deontológico é uma componente essencial 

na boa prestação de serviços e que este 

caminho deverá ser mantido para um bom 

reconhecimento da nossa classe por parte 

da comunidade.

Todas estas ações vão no sentido de 

estarmos mais perto de todos os médicos 

dentistas, pois da nossa parte existe uma 

grande vontade de aproximação aos 

colegas e disponibilidade total para, em 

conjunto, discutirmos e esclarecermos a 

matéria deontológica, a ação disciplinar, 

qual o papel que cabe ao CDD e como ele 

tem de ser cumprido.

Luís Filipe Correia
Presidente do Conselho Deontológico e de 

Disciplina
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Crianças portuguesas apresentam má saúde oral

Letónia (7,3%), Portugal (6%), Espanha e Roménia (ambas com 

5,7%) são os países com maior percentagem de crianças com 

necessidades de cuidados médico-dentários, segundo o Eurostat.

O gabinete de estatísticas da Comissão Europeia apresentou um 

estudo sobre a saúde geral das crianças europeias, que inclui 

informação sobre a saúde oral. Verifica-se que as carências em 

crianças de famílias monoparentais (8,1%) são maiores, quando 

comparadas com os lares em que vivem dois adultos (5,8%). 

Incapacidade de pagar o tratamento, longas listas de espera, 

distância até aos locais de tratamento ou falta de transporte para 

esses locais, ou a falta de tempo para cuidar dos membros da 

família devido ao trabalho são alguns dos motivos apontados pelos 

portugueses para justificar as ausências nas idas ao médico dentista. 

De notar ainda que o III Estudo Nacional de Prevalência das 

Doenças Orais, apresentado em 2017, mostra que 45% das 

crianças portuguesas têm cáries dentárias. O número tem vindo 

a diminuir desde que foi criado o cheque-dentista (em 2006, 

eram 49%) e, no caso dos jovens com 12 anos, o país ultrapassou 

as metas da Organização Mundial de Saúde, previstas para 

2020. Mas, o número continua acima do que seria desejado, 

o que tem motivado a OMD a defender a inclusão de mais 

crianças neste programa. 

CHEQUE-DENTISTA A PARTIR DOS 2 ANOS
Embora o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 

(PNPSO), conhecido por cheque-dentista, já tenha possibilitado 

o acesso de 3,8 milhões de utentes a consultas de medicina 

dentária, segundo o Eurostat, o país continua aquém da média 

Cuidados dentários na Europa

europeia no que toca a cuidados prestados às crianças. Conclusão 

semelhante apresenta o Barómetro de Saúde Oral 2018 que 

revela que, apesar de terem consciência de que os dentes de leite 

necessitam de tratamento, cerca de 63% das famílias portuguesas 

com menores de seis anos no agregado nunca visitam o médico 

dentista.

Recorde-se que o PNPSO abrange todas as crianças e jovens com 

particular ênfase nas de 7, 10, 13, 16 e, mais recentemente, 18 

anos. No entanto, não chega a todas as crianças abaixo dos 7 

anos, não contempla o tratamento dos dentes decíduos (de leite) 

na maior parte das situações e exclui os que frequentam escolas 

privadas sem contrato de associação.  

Um cenário que terá implicações na idade adulta. “Vemos 

crianças com 6/ 7 anos com dentes de leite com cárie 

dentária, o que significa que vamos ter um adulto também 

com cárie dentária”, alerta o bastonário da OMD. Daí que 

a Ordem dos Médicos Dentistas defenda o alargamento do 

programa às crianças a partir dos dois anos. Uma solução 

que, segundo o Orlando Monteiro da Silva, “traz ganhos 

no futuro”, uma vez que possibilita “o acesso a cuidados 

de saúde oral cada vez mais cedo, o que permite que 

sejam tratadas atempadamente e ensinadas a prevenir a 

doença”. 

SAÚDE ORAL NA SAÚDE GERAL
Estes resultados surgem integrados num estudo que avalia o 

estado de saúde das crianças na Europa e conclui que Portugal 

está abaixo da média europeia, pois só 90,2% dos menores de 

16 anos apresentam um bom ou muito bom estado de saúde. 



A média da União Europeia está nos 95,9%. Relativamente ao 

indicador “estado de saúde” razoável, o país tem uma média 

superior, situada nos 8,7%, assim como em termos de saúde má 

ou muito má – 0,8% face a 1,1% na UE. 

Os dados da Comissão Europeia analisam também o 

comportamento da população adulta em matéria de cuidados 

de saúde. Por exemplo, em relação à medicina dentária, percebe-

se que cerca de 47% dos portugueses não visitaram o médico 

dentista em 2017, um valor acima da média europeia que se situa 

nos 45,1%. Já em medicina geral, 44,2% consultam o médico 

uma a duas vezes por ano, enquanto na UE são 37,6%. O Eurostat 

indica que tanto nas consultas com médicos dentistas, como com 

médicos generalistas, a frequência é mais elevada nas mulheres.
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Declaração de Astana 

Estudantes defendem saúde oral nos 
cuidados primários

Em 2018, na Conferência Global sobre Cui-
dados de Saúde Primários, a Declaração de 
Astana foi renovada sem que a saúde oral 
tenha sido referida nas discussões entre os 
representantes dos vários países. Perante 
este facto, a presidente da Associação In-
ternacional dos Estudantes de Medicina 
Dentária questionou-se sobre o seguinte: 
como poderá ser alcançada a cobertura 
universal de saúde (CUS), quando a saúde 
humana ainda não é reconhecida como 
um todo?

A Declaração de Astana consiste num 
compromisso - que tem já 40 anos - com os 
cuidados de saúde primários (CSP) e que é 
revista a cada dez anos. Ave Põld partici-
pou na conferência como jovem dentista 
e delegada e, num artigo divulgado na Fe-
deração Dentária Internacional (FDI), refe-
re que “gostaria de manter o otimismo e a 
motivação para trabalhar, durante a próxi-
ma década, no sentido de se incluírem os 
cuidados básicos de saúde oral na próxima 
revisão, que marcará o 50º aniversário des-
se documento”.

Num artigo, intitulado “Op-ed: Estudantes 
de medicina dentária defendem a inclusão 
da saúde oral nos cuidados de saúde pri-
mários”, a representante dos estudantes 
lança a questão “O que são os cuidados de 
saúde primários?” e lembra que “a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) define as 
três principais áreas dos CSP:

• Pessoas e comunidades fortalecidas;
• Políticas e ações multissetoriais; e
• Cuidados primários e iniciativas de saúde 
pública essenciais, como núcleo de serviços 
de saúde integrados”.

Ave Põld alerta que a saúde oral está ex-
cluída da maioria das unidades de cuida-
dos de saúde primárias: “Os centros de CSP 
da maior parte dos países incluem profis-
sionais da saúde, médicos de família e en-
fermeiros. Infelizmente, também na maio-
ria dos países, a saúde oral não faz parte 
de um plano nacional para a incluir nos 
cuidados básicos de saúde que todas as 
pessoas devem receber. No entanto, há al-
gumas exceções: os médicos dentistas de-

sempenham um papel essencial em muitos 
centros de CSP no Brasil, no Sri Lanka e, 
mais recentemente, em Portugal”.

O QUE É QUE OS ESTUDANTES 
DE MEDICINA DENTÁRIA PODEM 
FAZER PARA A SAÚDE ORAL VIR 
A SER UM ELEMENTO ESSENCIAL 
NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRI-
MÁRIOS?

A Associação Internacional de Estudantes 
de Medicina Dentária é a principal re-
presentante dos estudantes de medicina 
dentária no mundo. Por isso, a presidente 
recorda que, “como coletivo, temos a res-
ponsabilidade de preconizar os cuidados 
de saúde oral, para eles serem reconhe-
cidos como fator essencial na agenda dos 
CSP e da CUS. A saúde oral não foi referi-
da na Declaração de Astana sobre CSP em 
1978 e também não foi incluída na Decla-
ração revista de 2018”.

E prossegue: “Os CSP têm como objetivo a 
redução das desigualdades no acesso aos 
serviços de saúde, mas esse objetivo não se 
tornará uma realidade enquanto não for 
abordado um dos seus maiores obstáculos 
- o acesso universal a cuidados básicos de 
saúde oral. Hoje, mais de metade da popu-
lação mundial (3,5 mil milhões de pessoas) 

sofrem de doenças orais não tratadas. As-
sim, os jovens na vanguarda na medicina 
dentária devem promover a agenda da 
saúde oral, a fim de a cobertura universal 
de saúde vir a incluir a saúde oral através 
dos CSP.

“A fim de os médicos dentistas, bem como 
os restantes profissionais da saúde, esta-
rem capacitados para debater questões 
como os CPS, é essencial o desenvolvimen-
to de capacidades nos estudantes de me-
dicina dentária, através de reformas edu-
cativas tendentes a um sistema de ensino 
superior mais próximo da comunidade e 
de formações relativas à defesa da saúde”. 
Incluir a saúde oral na próxima revisão, em 
2028, “será um processo longo que irá exi-
gir mudanças, não só na mentalidade nos 
profissionais da saúde oral, mas também 
nos sistemas de ensino e na formação em 
medicina dentária”.

Ave Põld finaliza o texto dizendo que “a 
Associação Internacional de Estudantes de 
Medicina Dentária irá continuar a desen-
volver capacidades e a melhorar o conhe-
cimento dos estudantes de medicina den-
tária relativamente às questões de saúde 
global. Isto é essencial para que no futuro 
exista uma geração de defensores da saú-
de oral”.

BASTONÁRIO DA OMD APRESENTA NA FDI CASO 
PORTUGUÊS
Orlando Monteiro da Silva é um dos palestrantes do Fórum Mundial de Saúde Oral, 
a decorrer no World Dental Congress da Federação Dentária Internacional, em se-
tembro próximo, em São Francisco (EUA). 
Partindo do mote “Cobertura Universal de Saúde: o bom, o mau e o necessário 
para a saúde oral”, o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas vai participar 
no debate que pretende abordar estratégias e soluções para sensibilizar os go-
vernos para a importância da saúde oral e para as consequências de negligenciar 
uma questão de grande impacto na saúde em geral. Orlando Monteiro da Silva vai 
apresentar o tema “Integrar o médico dentista nos cuidados de saúde primários – 
O exemplo português”. 
Na sua intervenção, vai mostrar o caminho percorrido pelos médicos dentistas no 
Serviço Nacional de Saúde, desde que arrancou a experiência-piloto de integração 
da medicina dentária nos centros de saúde, em 2016. O projeto deu lugar ao Pro-
grama Saúde Oral para Todos que tem como meta dotar todos os municípios por-
tugueses com gabinetes de medicina dentária em pelo menos um centro de saúde. 
O prazo estabelecido é 2020.
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