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Uma casa já não apenas portuguesa, 
com certeza!

Verificamos que a mobilidade no contexto 
europeu, que os nossos jovens em todas as 
áreas profissionais tão bem estão a apro-
veitar, tem na medicina dentária uma di-
mensão vanguardista. 

Os nossos jovens médicos dentistas têm 
uma atitude aberta, cosmopolita e apro-
veitam em toda a linha as possibilidades 
que lhes são disponibilizadas na União Eu-
ropeia, seja de mobilidade, de reconheci-
mento automático das suas qualificações e 
de exercício profissional. Alguns destes jo-
vens fizeram já parte daqueles que, ainda 
enquanto estudantes, usufruíram dos mui-
tos programas de intercâmbio existentes. 
Da mesma forma que muitos completaram 
ou enriqueceram a sua formação em uni-
versidades de outros países, muitos foram, 
e são, os estudantes estrangeiros que pro-
curaram, e continuam a procurar, as nossas 
universidades. O Programa Erasmus é re-
conhecidamente uma das maiores vitórias 
do projeto de construção europeia. 

A grande maioria dos nossos jovens médi-
cos dentistas sabem que somos membros 
de pleno direito da União Europeia. 

Sabem que o horizonte é europeu e não 
apenas português, não se deixando acan-

tonar numa visão paroquial, fechada, res-
sabiada, de alguns para quem o “orgulho-
samente sós” ainda é a palavra de ordem. 

A estes digo, “Wake Up”!  

O mundo mudou.

De 2001 a esta parte, a profissão foi ca-
paz de se adaptar e de vencer desafios tão 
marcantes como:

• a introdução do euro;

• a globalização;

• a revolução digital e das TIC.

Aumenta o número de médicos dentistas, 
mas aumenta ainda mais a procura de cui-
dados de saúde oral.

Recebemos e integramos profissionais de 
outras paragens, mas também passamos 
a aproveitar a livre circulação na UE. 20% 
dos nossos médicos dentistas exercem fora 
de Portugal, em particular na nossa casa 
comum, a Europa.

Saudavelmente inquietos, alguns buscam 
melhores condições de exercício e remu-

neratórias. Mas também muitos seguem 
apelos de afirmação, de carreira, de for-
mação. 

As sete faculdades que Portugal tem desde 
o século passado começaram igualmente a 
formar não apenas nacionais, mas alunos 
oriundos de variadas origens, como Fran-
ça, Itália e Espanha.

35% dos estudantes são estrangeiros e a 
tendência é de aumento.

Quem diria?

A casa já não é só portuguesa, com certe-
za. A casa comum é também europeia.

“(…) Onde Sancho vê moinhos*
D. Quixote vê gigantes.
Vê moinhos? São moinhos.
Vê gigantes? São gigantes.”

Eu vejo médicos dentistas e uma medicina 
dentária gigantes.

O bastonário
Orlando Monteiro da Silva

* In poema Impressão Digital de António Gedeão
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A 23 de junho de 1979, da Escola Superior de Medicina Dentária do Por-
to saíam os primeiros licenciados em Medicina Dentária. Este grupo de 

recém-formados deparou-se de imediato com a inexistência de enqua-
dramento legal para a sua profissão. Sem uma organização profis-

sional, foram acolhidos mais tarde na Secção de Medicina Dentária 
da Ordem dos Médicos. Fernando Morais Branco foi o primeiro 

médico dentista a receber a cédula profissional. Mais tarde, viria 
a ser também o primeiro doutorado em Medicina Dentária em 

Portugal. 

O acontecimento, que marca o início da profissão em Portu-
gal, pode ser revisto no livro comemorativo dos 10 anos da 
OMD, em www.omd.pt/info/historia/10anos/.

Médico dentista André Moz Caldas
Preside Organismo de Produção Artística
André Moz Caldas substitui Carlos Var-
gas na presidência do conselho de ad-
ministração do Organismo de Produção 
Artística (Opart), que gere o Teatro 
Nacional de São Carlos e a Companhia 
Nacional de Bailado, ambos em Lisboa. 

A nomeação foi comunicada pelo Minis-
tério da Cultura a 2 de julho e o novo 
conselho de administração tomou pos-
se a 5 de julho. É ainda composto pelos 
vogais Anne Victorino d’Almeida e Ale-
xandre Miguel Santos.  

Médico dentista, advogado e professor 
universitário, André Moz Caldas, de 36 
anos, foi até aqui chefe de gabinete do 
ministro Mário Centeno, função que 
ocupava desde 2015. Entre 2013 e 2018 
foi presidente da Junta de Freguesia de 
Alvalade. 

André Moz Caldas é licenciado em Direi-
to e mestre em História do Direito pela 
Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, na qual é assistente convida-
do em diversas cadeiras. Exerceu advo-
cacia até 2015. Antes da advocacia, foi 
médico dentista, sendo licenciado em 
Medicina Dentária pela Faculdade de 

Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa. 

Paralelamente, o seu percurso 
pelas artes passou pela partici-
pação no Coro Sinfónico Lisboa 
Cantat e foi membro da Direção 
da Associação Musical Lisboa 
Cantat (2001-2003).
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Rui Nunes 
Academia Pontifícia para a 
Vida revoga nomeação 

A Academia Pontifícia para a Vida emitiu 
um comunicado a 16 de julho onde anun-
cia a revogação da nomeação do professor 
Rui Nunes, da Universidade do Porto, para 
membro correspondente deste órgão. 

Na nota divulgada pela Academia é refe-
rido que “depois de alguns meses, tendo 
em conta a publicação de vários artigos 
de media portugueses assim como uma 
mais aprofundada avaliação do trabalho 
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científico do professor no tocante ao tema 
do fim da vida, a Academia chegou, de 
completo acordo com o próprio prof. Rui 
Nunes, à revogação da nomeação através 
duma carta que o presidente desta Acade-
mia assinou e enviou ao catedrático por-
tuguês”. 

Em declarações à Revista da OMD, o presi-
dente da Associação Portuguesa de Biótica 
esclarece que “efetivamente” foi “nomea-

do Membro da Academia Pontifícia da 
Vida”. Porém, acrescenta, “tendo em aten-
ção as minhas intervenções políticas e so-
ciais na sociedade portuguesa, assim como 
a minha atividade no estrangeiro no âm-
bito da UNESCO, acordei com a Academia 
uma cooperação numa base mais informal 
para que não exista qualquer conflito de 
interesses entre todas as partes, ficando 
desta forma salvaguardados os interesses 
das instituições envolvidas”. 

Médica dentista Mariana Serra 
Campeã da Europa de tiro em FAN32 
(hélices)
Mariana Serra é a atual campeã da Eu-
ropa, título que junta ao alcançado a 
nível mundial, no ano passado (campeã 
do mundo de FAN32). A médica dentista 
conta à Revista da OMD que foi o pai 
quem lhe passou o gosto pela modali-
dade, que começou a praticar “desde 
pequenina”. Diz “conciliar facilmente 
estes dois mundos”. O “essencial é a or-
ganização” e uma “boa gestão dos tem-
pos livres”, revela, explicando que tem 
“conhecimento das datas das provas 
com bastante antecedência e, sendo es-
tas maioritariamente ao fim de semana, 
acabam por não interferir diretamente 
com a vida profissional”. 

Conselho Económico e Social  
Mundo A Sorrir com estatuto consultivo
O Conselho Económico e Social (ECO-
SOC) concedeu à Mundo A Sorrir o 
estatuto consultivo, adotando a reco-
mendação do Comité de Organizações 
Não-Governamentais. O ECOSOC é o ór-
gão coordenador do trabalho económi-
co e social da Organização das Nações 
Unidas, das Agências Especializadas e 

das demais instituições integrantes do 
Sistema da ONU. 

Com este estatuto, a Mundo A Sorrir 
poderá envolver-se ativamente com o 
ECOSOC e com os seus órgãos subsidiá-
rios, bem como com o Secretariado das 
Nações Unidas, programas, fundos e 

agências. A organização passará a estar 
representada na sede das Nações Unidas 
e nos escritórios de Genebra e Viena, 
participando em eventos, conferências e 
atividades das Nações Unidas. Para além 
disso, poderá também ser observadora 
em reuniões públicas do ECOSOC e dos 
seus órgãos subsidiários.
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28º Congresso da OMD

Alto Patrocínio do Presidente da República

A partir de outubro

Informação científica gratuita para uma 
maior literacia
O projeto “Plataformas de Apoio à Decisão 

Clínica: Uma Nova Era no SNS”, do Ministé-

rio da Saúde, vai disponibilizar, a partir de 

4 de outubro, um sistema de informação 

sobre saúde, online, que se baseia na “me-

lhor evidência científica”. 

Numa primeira fase, estão abrangidos 

todos os profissionais de saúde do SNS. 

A Ordem dos Médicos Dentistas está a 

acompanhar o projeto e pretende assinar 

o protocolo para aderir à iniciativa, que na 

segunda fase será alargada a todo o siste-

ma de saúde. A última etapa será englobar 

todos os cidadãos, que passam a ter acesso 

a informação com o “selo” de qualidade 

da Direção-Geral da Saúde.

O projeto divide-se em quatro grandes 

plataformas que vão conter informa-

ção fidedigna, 24 h/dia, 7 dias/semana, 

servindo de suporte à educação pós-

-graduada, ao desenvolvimento profis-

sional contínuo e a uma maior literacia 

clínica. 

Com esta medida, o Ministério da Saúde, 

através da Administração Central do Siste-

ma de Saúde, dos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde e da Direção-Geral da 

Saúde, cumpre o compromisso assumido de 

melhorar a capacitação dos profissionais de 

saúde e dos cidadãos.

Considerado o maior apoio institucional da Presi-

dência da República, o Alto Patrocínio volta a ser 

atribuído, pelo terceiro ano consecutivo, ao Con-

gresso da Ordem dos Médicos Dentistas.

A distinção, limitada a alguns eventos de maior 

relevância nacional, representa o reconhecimento 

do papel dos profissionais de medicina dentária 

não só na prevenção e tratamento das doenças 

orais, mas também na promoção junto da popu-

lação portuguesa de bons hábitos e de uma boa 

saúde oral.

O 28º Congresso da OMD realiza-se de 14 a 16 

de novembro, na FIL – Feira Internacional de Lis-

boa, no Parque das Nações. A par do Congresso, 

e como já é habitual, decorre a Expodentária Por-

tugal, uma das maiores feiras da área da saúde na 

Península Ibérica.

O Alto Patrocínio foi concedido e vem incentivar 

o contínuo trabalho desenvolvido pelos médicos 

dentistas e reforçar a importância da saúde oral 

na saúde geral. 

Recorde-se que, na última edição que decorreu na 

Exponor, no Porto, o Congresso e a Expodentária 

contaram com mais de 15 mil participantes.
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Federação Europeia dos Reguladores da Medicina Dentária

Fiscalização ética igual para grupos 
económicos e profissionais individuais

A Federação Europeia dos Reguladores 

de Medicina Dentária (FEDCAR) apela 

à União Europeia (UE) para que adote 

medidas que permitam fiscalizar e san-

cionar grupos económicos e planos de 

saúde que atuam na área da medicina 

dentária.

A posição conjunta sobre esta matéria 

foi definida na última Assembleia-Ge-

ral, que decorreu no Porto, em conse-

quência do aumento exponencial, que 

se tem verificado nos últimos anos em 

toda a Europa, incluindo Portugal, do 

número de grupos económicos na área 

da saúde oral. 

Os representantes dos reguladores apro-

varam por unanimidade uma declara-

ção que apela aos Estados-membros da 

União Europeia e aos deputados do Par-

lamento Europeu para a criação de re-

gulamentação adequada em igualdade 

de circunstâncias para todos, incluindo 

a igual possibilidade de sancionar, que 

obrigue os grupos empresariais e planos 

de saúde a respeitar e apoiar as obriga-

ções éticas e legais dos profissionais de 

saúde no melhor interesse dos doentes.

O tema faz parte das prioridades da 

presidência portuguesa e a iniciativa de 

apresentar uma posição conjunta partiu 

do bastonário da OMD e presidente da 

FEDCAR. Orlando Monteiro da Silva ex-

plicou aos presentes que “as regras éti-

cas e legais que os profissionais são obri-

gados a cumprir foram concebidas para 

proteger o interesse público e, por isso, 

é imperativo que estes grupos e planos 

de saúde sejam igualmente regulados e 

supervisionados, coisa que não acontece 

em Portugal e por toda a UE e, se neces-

sário, em caso de incumprimento, pos-

sam ser sancionados disciplinarmente”.

O documento refere que, em vários ca-

sos, tratam-se de grupos económicos que 

não têm sede no país onde são prestados 

os serviços (por vezes, nem na UE), cuja 

prioridade passa por “exclusivamente 

maximizar o investimento e isto não é 

compatível com certas obrigações éticas 

na prestação de cuidados aos doentes, 

pelo que é difícil os profissionais com-

patibilizarem as suas obrigações éticas e 

legais individuais com as destes grupos, 

ficando nestas empresas para trás a atua-

ção focada no interesse dos doentes”. As 

consequências, alerta Orlando Monteiro 

da Silva, “de não conseguir compatibili-

zar e tratar de forma igual os coletivos 

e os individuais recaem maioritariamen-

te nos profissionais de saúde e nos seus 

doentes e não nas entidades comerciais. 

Todos os tipos de prestadores são impor-

tantes, mas as regras têm de poder ser 

iguais para todos”.

A “Declaração conjunta para o equilíbrio 

entre responsabilidades comerciais e éti-

cas para a proteção da população” pode 

ser consultada em www.omd.pt/2019/06/

fedcar-declaracao-fiscalizacao/.

“CORPORATE DENTISTRY”
Ao longo do seu mandato, a OMD tem 

pugnado pela atuação europeia sobre 

os chamados corporate dentistry. A ini-

ciativa para preparação de uma declara-

ção conjunta partiu da Ordem, que tem 

alertado para a situação discriminatória 

em que o médico dentista é obrigado a 

cumprir deveres éticos, em prol da segu-

rança do paciente, enquanto as clínicas e 

estabelecimentos de cuidados de saúde 

oral não estão sujeitas às mesmas regras. 

Para Orlando Monteiro da Silva “há algo 

que podemos exigir: que não só as re-

gras concorrenciais, mas também as éti-

cas e deontológicas sejam seguidas”. As 

ideias portuguesas foram transmitidas 

aos congéneres europeus pela diretora 
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do Departamento Jurídico. “Os poderes 

punitivos, designadamente de aprecia-

ção disciplinar da conduta, recaem sem-

pre sobre o profissional e nunca sobre o 

estabelecimento prestador de cuidados 

de saúde oral, estando frequentemente 

afastado o poder de decisão do médico 

dentista e criando uma tremenda injusti-

ça e barreira à regulação”, referiu Filipa 

Carvalho Marques. 

Lançado o mote, outros países europeus 

relataram realidades semelhantes. Em 

Espanha, há casos de falências destes 

grupos que resultaram em grandes pre-

juízos para os pacientes. Na Eslovénia, 

segundo Stas Stanislav Naglic, da Medi-

cal Chamber of Slovenia, “os diretores 

gerais só têm em mente o lucro e aí está 

o problema”. 

Porém, na Irlanda, David O’Flynn, do 

Dental Council of Ireland, contou que 

“há grupos que trabalham bem” e al-

guns “tentam trazer uma abordagem 

ética à medicina dentária”. Explicou que 

se encontra em curso no país uma nova 

regulamentação, em que poderá ser ins-

tituído um modelo semelhante ao que 

existe para a atividade das farmácias. “O 

regulador regula ambos, farmacêuticos 

e farmácias, ou seja, onde há uma far-

mácia comercial, o gestor terá que ser 

farmacêutico”, argumentou, indicando 

que “é este modelo que estamos a tentar 

implementar”. 

PRÁTICAS PUBLICITÁRIAS
Os representantes europeus apresenta-

ram as práticas publicitárias em vigor 

nos seus países, assim como os entraves 

e dificuldades que generalizadamente 

encontram neste âmbito. A diretora do 

Departamento Jurídico da OMD resumiu 

o caminho percorrido pela OMD, que 

resultou na publicação do decreto-lei 

das práticas publicitárias em saúde. Fi-

lipa Carvalho Marques contou que só a 

mera iniciativa de aprovar e redigir esta 

lei, com um teor hostil ao mercado, foi 

“uma vitória”, “fruto de muito trabalho 

e lobby no Parlamento” português. “Mas 

não temos uma proibição total”, avisou 

Filipa Carvalho Marques, pois as auto-

ridades consideram que “as restrições 

publicitárias fazem diminuir a concor-

rência”. “Sempre tivemos de nos posicio-

nar regulando bem, mas não proibindo 

em absoluto por imperatividade da lei”, 

explicou. Contudo, ressalvou que é “im-

perativo” que existam “proibições para 

salvaguardar os doentes, a qualidade, a 

segurança das pessoas e a lealdade entre 

prestadores” e que tem sido essa a luta 

da Ordem.  

Também os representantes franceses 

relataram diversas restrições nesta ma-

téria. Cédric Grolleau, diretor executivo 

da FEDCAR, revelou que em França estão 

sob influência da Autoridade Nacional 

de Concorrência e que, após reunirem 

em novembro com a Comissão Europeia, 

não havia por parte desta qualquer in-

tenção de alterar a legislação. Apresen-

tou um exemplo ocorrido na Bélgica, o 

“caso Vanderborght” (em que a decisão 

do Tribunal de Justiça da União Europeia 

se sobrepôs à legislação nacional), para 

concluir que na UE não pode haver proi-

bição total da publicidade. 

Cédric Grolleau deu razão à preocupa-

ção lançada por Portugal ao defender 

que “deve haver limites: na proteção da 

dignidade profissional e na proteção da 

confiança/ relação do paciente e médico 

dentista”. 

Também Christian Winkelann, vice-presi-

dente da Ordre National des Chirurgiens 

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD e presidente da FEDCAR

Filipa Carvalho Marques, diretora do Departamento Jurídico, e Cédric Grolleau, diretor executivo da 
FEDCAR
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Dentistes (ONCD), contou que tiveram 

igualmente uma condenação e pediram 

“ao Governo que alterasse quatro arti-

gos na legislação da publicidade. O Go-

verno ainda está a avaliar”. Acrescentou 

que “escreveram uma carta sobre moti-

vo a adotar para informar doentes”, de 

modo a “não tratar a profissão como co-

mércio”, dada a total desregulação que 

França sofreu. 

Gerry McCarthy, presidente do Dental 

Council of Ireland, lembrou que, em 

2005, foram “a tribunal com a autorida-

de da concorrência, devido à entrada de 

uma seguradora no país” e deu nota das 

dificuldades de negociação na Irlanda, 

porque as ordens são consideradas um 

conjunto de associações de empresas. 

David O’Flynn acrescentou que o siste-

ma irlandês está sujeito à legislação da 

concorrência e a restrições severas em 

matéria de publicidade. Alertou também 

para a autodenominação de especialista, 

quando se entra no campo da regula-

mentação, frisando que “gostava de agir 

nesta área”. 

ESPECIALIDADES E 
ACREDITAÇÃO
Na agenda da reunião estiveram igual-

mente questões como as especialidades 

em medicina dentária e o processo de 

Bolonha, nomeadamente, os requeri-

mentos mínimos para a vertente de for-

mação clínica prática e a acreditação de 

alunos na Europa.

No caso das especialidades, a diretora do 

Departamento Jurídico da OMD apresen-

tou o caminho percorrido pela Ordem na 

criação de novas especialidades. No fim, 

respondeu a todas as dúvidas dos pre-

sentes, nomeadamente em matéria da 

regulamentação nos Estados europeus, 

em termos de reconhecimento. 

Recorde-se que, numa entrevista re-

cente, o médico dentista Mariano Sanz 

Alonso, Doutor Honoris Causa pela Uni-

versidade de Coimbra, apontou Portugal 

como um exemplo no tema das especia-

lidades. A OMD adotou “rigorosamente 

as diretivas europeias na formação de 

especialistas em medicina dentária, para 

isso assimilando rigorosos processos de 

formação e de elevada qualidade. Ao 

mesmo tempo desenvolveram um siste-

ma adaptável aos profissionais que há 

algum tempo limitam a sua atividade 

profissional a uma área de especializa-

ção, ou têm formação avançada nessa 

área, o que permitiu que a transição se 

realizasse quase sem grandes traumas ou 

problemas”. 

Quanto aos processos de acreditação dos 

estudos de medicina dentária na Europa, 

estes integram a participação das asso-

ciações de ensino e de estudantes e do 

Conselho Europeu de Dentistas (CED).

David O’Flynn explicou aos presentes 

que “a livre circulação acarreta entendi-

mento entre reguladores” e que gostaria de encorajar o “desenvolvimento de uma 

posição conjunta para futura revisão da 

diretiva no Parlamento Europeu” para 

atingir o “objetivo final” – competências 

na educação. Também Cédric Grolleau 

falou da aspiração a uma posição con-

junta, uma vez que, supôs, “todos con-

cordamos na harmonização das compe-

tências dos médicos dentistas na UE”. 

Christian Winkelann, da FEDCAR/ ONCD, 

acrescentou que assinaram com a EDSA 

(European Dental Students’ Association) 

e com os professores uma carta endere-

çada aos ministérios franceses do Ensino 

Superior e da Saúde a apelar a esta har-

monização. “Acho que há unanimidade 

de pontos de vista”, concluiu.

O bastonário da OMD salientou ainda a 

“importância do envolvimento de todos: 

universidades, estudantes, profissionais, 

Ponto de situação
No final da reunião, Cédric Grolleau 

mostrou os últimos desenvolvimen-

tos dos assuntos que estão a ser dis-

cutidos. Falou, por exemplo, do teste 

de proporcionalidade, que “até ser 

transposto para diretiva, não há ne-

cessidade do legislador fazer os testes 

impostos”. 

Relativamente ao exercício da ati-

vidade profissional, o responsável 

comunicou que o “cobalto está a 

ser reanalisado pela REACH Agen-

cy”, no sentido de ser requalificado 

“como substância tóxica, cancerí-

gena e mutagénica”. Acrescentou 

que foi realizada uma consulta pelo 

grupo de trabalho responsável para 

avaliar o impacto da medida nos 

dispositivos médicos e dentários, 

tendo levado o tema à UE para clas-

sificação, encontrando-se este em 

análise.

As questões relacionadas com o 

Brexit serão debatidas na próxima 

Assembleia-Geral, em novembro, 

“altura em que se terá atingido o 

deadline” para uma decisão do Rei-

no Unido.

David O’Flynn, do Dental Council of Ireland (Irlanda)
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governos, União Europeia” e evidenciou 

um marco alcançado em Portugal – reu-

nir as associações de estudantes de todas 

as universidades na mesma organização, 

a Associação Nacional de Estudantes de 

Medicina Dentária (ANMED).

PROCESSO DE BOLONHA
Na Assembleia-Geral foi dada voz aos es-

tudantes europeus, representados pela 

presidente da EDSA. Alyette Greiveldin-

ger revelou que a sua associação está 

disponível para colaborar com a FEDCAR 

e deixou claro que a EDSA quer certifi-

car-se que, “entre todas as diferentes 

organizações, consigamos atingir o mí-

nimo de competências comuns entre to-

dos os países” e que estão definidas na 

diretiva europeia das qualificações pro-

fissionais. “Os estudos (formação) têm 

que ser atualizados para no fim conse-

guir atingir diferentes níveis de compe-

tências. Através de simulações, aborda-

gem das questões locais”, explicou.

Tiago do Nascimento Borges, presiden-

te da ANEMD, participou na reunião a 

convite da OMD e falou da realidade 

portuguesa após a implementação do 

processo de Bolonha: “trouxe mais in-

tercâmbio, mas ficou aquém noutros 

aspetos”. Mencionou que “em Portugal 

foi retirado um ano de formação: menos 

atos clínicos diferenciados, compressão 

de conteúdos, descuidos na adaptação 

das ciências básicas médicas dos dois pri-

meiros anos” e sugeriu que “se dê maior 

importância à tese, com mais tempo e 

apoio”. “Poderá ser importante a re-

conquista do 6º ano ou reformular os 5 

anos”, concluiu. 

Na reunião, estiveram presentes repre-

sentantes dos seguintes organismos: 

Consejo General de Dentistas, Medical 

Council of Malta, Dental Council of Ire-

land, Stomatoloska Komora Federacije 

Bopsnie I Hercegovine, FNOMCEO Italy, 

Medical Chamber of Slovenia, Order 

of Dentists of Albania, General Dental 

Council, National Dental Council, Or-

dre National des Chirurgiens Dentistes 

e EDSA. Pela Ordem dos Médicos Den-

tistas de Portugal participaram Orlando 

Monteiro da Silva, bastonário da OMD e 

presidente da FEDCAR, Paulo Ribeiro de 

Melo, presidente da Mesa do Conselho 

Geral, Luís Filipe Correia, presidente do 

Conselho Deontológico e de Disciplina, e 

Ana Mano Azul, presidente do Conselho 

Fiscal. A convite do bastonário esteve 

ainda Tiago do Nascimento Borges, pre-

sidente da Associação Nacional de Estu-

dantes de Medicina Dentária.

Ministra da Saúde de Portugal na 
FEDCAR

A ministra da Saúde esteve presente na abertura do encontro e aproveitou para falar 
do “relevante papel que a FEDCAR tem desempenhado para que se harmonizem graus, 
formações e práticas, na defesa dos melhores interesses dos cidadãos europeus, da qua-
lidade e segurança dos cuidados de saúde oral”. 

“A saúde é um direito inaliável”, constatou Marta Temido. Citando o relatório do Obser-
vatório Europeu dos Sistemas de Saúde, a responsável esclareceu que, em vários países 
europeus, a saúde oral é a segunda área com maior prevalência de necessidades de saú-
de não satisfeitas. 

“A efetivação do direito à saúde traduz-se no objetivo de garantir a cobertura univer-
sal de cuidados de saúde”, sustentou. Por isso, na sua opinião, uma cobertura universal 
deverá incluir a saúde oral pela sua “relevância, peso económico e impacto na vida” e 
fazê-lo com duas abordagens distintas: a primeira, “nacional com definição clara dos 
objetivos numa visão de ganhos em saúde oral, tomando em consideração o contexto 
do país”; a segunda, uma “abordagem comum ao espaço europeu, que permita reduzir 
desigualdades entre países, criando um quadro interventivo, comum e estratégico, que 
alerte para a relevância do tema, propondo ações transversais a todos os países”. Neste 
aspeto, destacou a relevância da FEDCAR, que visa promover posições conjuntas junto 
do legislador europeu.

Alyette Greiveldinger, presidente da ESDA - European Dental Students Association, e Tiago do Nascimento 
Borges, presidente da ANEMD- Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária

Marta Temido, ministra da Saúde, participou na Assembleia-Geral da FEDCAR
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Em junho, o bastonário da OMD lançou o 
repto ao presidente do Governo Regional 
dos Açores, que se disponibilizou para ana-
lisar a questão.

Para Orlando Monteiro da Silva, a criação de 
uma carreira de medicina dentária no Siste-
ma Regional de Saúde dos Açores “serviria 
de inspiração e exemplo para o continen-
te”, onde se aguarda a implementação da 
medida já aprovada por parte do Ministério 
da Saúde, atualmente pendente de aval do 
Ministério das Finanças. 

No encontro com Vasco Cordeiro, na ilha 
da Horta - que teve como ponto de par-
tida o balanço do trabalho desenvolvido 
na saúde oral na região -, o bastonário 
elogiou o pioneirismo dos Açores em 
matéria de cuidados de medicina den-
tária, em particular o facto de todos os 
centros de saúde disporem de médicos 
dentistas. 

Contudo, como desafio para o futuro, Or-
lando Monteiro da Silva - que foi acompa-
nhado pelo representante dos Açores no 
Conselho Diretivo da Ordem, Artur Lima 
– abordou a necessidade de criar “uma car-
reira especial de medicina dentária”. Esta 
medida, segundo o bastonário da OMD, da-
ria continuidade a um trabalho de liderança 
que os Açores assumem, a nível nacional, na 
área da saúde oral pública.

Região Autónoma dos Açores 

Carreira de medicina dentária em foco 
na reunião com Governo Regional

“AÇORES DEVEM MUITO AOS MÉDICOS DENTISTAS”
Paralelamente à audiência com o Governo Regional dos Açores, a OMD esteve presente 
na 10ª Reunião de Saúde Oral dos Açores, que decorreu de 6 a 8 de junho, em Ponta 
Delgada. Na cerimónia de abertura, o representante dos Açores no Conselho Diretivo da 
OMD, Artur Lima, anunciou os desenvolvimentos alcançados pela Ordem no encontro 
que teve com o presidente Vasco Cordeiro.

Artur Lima comunicou que nessa reunião foram abordados “diversos assuntos sobre a 
medicina dentária nos Açores, o exercício dos médicos dentistas e as suas condições de 
exercício no público e privado”. 

O responsável ressalvou ainda a “humildade dos médicos dentistas que pensaram acima 
de uma carreira, no serviço aos outros” e enalteceu o facto de, “mesmo sem as condições 
ideais”, “não foi isso que inibiu os médicos dentistas de virem para a função pública”. “O 
Governo regional mostrou-se muito disponível para iniciar trabalho com a Ordem para 
que os Açores possam ter uma carreira específica”, declarou. 

Além da criação de uma carreira especial, cuja ronda de negociações deverá arrancar em 
breve, Artur Lima dirigiu-se aos médicos dentistas que exercem no privado, que fazem 
igualmente parte das preocupações da Ordem. “É possível que se reveja rapidamente a 
tabela de reembolsos”, que sofreu um retrocesso, assim como “o programa de interven-
ção no cancro oral”, explicou. 

Na reunião foi abordada ainda a possibilidade de os hospitais contratarem médicos den-
tistas para darem resposta a doentes com necessidades especiais. 

O presidente do Governo Regional disponibi-
lizou-se para “analisar e estudar esse assunto 
quanto às suas diversas implicações e, para 
a partir daí, tomar uma decisão que possa 
dar conta da nossa posição” face a uma car-
reira específica. Vasco Cordeiro aproveitou 
a reunião para salientar que, nos “últimos 

seis anos, registou-se um aumento de 40% 
no número de consultas, sendo que no ano 
passado foram mais de 40 mil”. “Em matéria 
de recursos humanos, também nos últimos 
seis anos houve um reforço superior a 55%” 
e concluiu que há “a consciência muito clara 
que este é um trabalho contínuo”. 

Artur Lima, representante dos Açores no Conselho Diretivo da OMD, Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, em audiência com Vasco Cordeiro, presi-
dente do Governo Regional dos Açores
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OMD e instituições de ensino superior de medicina dentária

Atenções viradas para o ensino e a 
profissão

A 6 de julho, a Ordem dos Médicos Dentis-
tas e as sete instituições de ensino superior 
(IES) que ministram o mestrado integrado 
de medicina dentária reuniram em Coim-
bra para debater o futuro da profissão.
“Medicina dentária: Do ensino à profis-
são. Realidade e perspetivas” foi o tema 
do seminário organizado pela OMD, que 
juntou representantes da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade de Lis-
boa, Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade do Porto, Universidade Cató-
lica Portuguesa – Pólo de Viseu, Instituto 
Universitário de Ciências da Saúde – IUCS, 
Área de Medicina Dentária da FMUC – Fa-
culdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra, Instituto Universitário Egas Mo-
niz - IUEM e Faculdade de Ciências da Saú-
de da Universidade Fernando Pessoa. 
No encontro, e partindo do enquadra-
mento do país e da profissão no espaço 
europeu económico de livre circulação (de 
pessoas, bens, serviços e capitais), foram 
abordadas diversas matérias, como o reco-
nhecimento das qualificações, a formação 
pós-graduada e a empregabilidade. No fi-
nal, os presentes emitiram um documento 
com uma série de conclusões referentes 
aos seguintes temas-chave:

1. ASPETOS DO REGIME DE AVA-
LIAÇÃO DAS IES
As faculdades, em primeira linha, bem 
como a Ordem, darão visibilidade à di-
vulgação pública dos resultados das ava-
liações do Ensino Superior Português, 
participando ativamente nas plataformas 
e iniciativas destinadas à defesa da quali-
dade do grau de mestre em medicina den-
tária conferido em Portugal, cumpridor de 
todos os requisitos transversalmente reco-
nhecidos e exigíveis.

2. 20 ANOS APÓS A DECLARA-
ÇÃO DE BOLONHA – REESTRUTU-
RAÇÃO CURRICULAR DO MES-
TRADO INTEGRADO
As sete faculdades de medicina dentária e 
a Ordem entendem desejável a constitui-
ção de um grupo de trabalho que possa 
identificar as bases de um possível alarga-
mento ao nível dos períodos curriculares, 
bem como de uma reestruturação curri-
cular. Consideram igualmente relevante a 
aposta numa estratégia comum destinada 
a salientar a importância do tema junto 

dos decisores políticos, dos ministérios, 
reitorias e outros agentes nacionais e in-
ternacionais.

3. FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA 
E TITULAÇÃO PROFISSIONAL – 
ESPECIALIDADES DA MEDICINA 
DENTÁRIA
A Ordem compromete-se a desenvolver 
o projeto de especialidades estatutaria-
mente previsto e as instituições de en-
sino, no âmbito das suas competências, 
procurarão promover e reforçar a oferta 
formativa na área pós-graduada em si-
nergia com os conteúdos programáticos 
relevantes.

4. FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA 
E TITULAÇÃO PROFISSIONAL - 
COMPETÊNCIAS SETORIAIS DA 
MEDICINA DENTÁRIA
A OMD compromete-se a desenvolver o 
seu processo de implementação de compe-
tências setoriais e as Faculdades a promo-
ver a harmonização e o desenvolvimento 
de formação adequada.

5. RECONHECIMENTO DAS QUA-
LIFICAÇÕES: GRAUS ACADÉMI-
COS E TÍTULOS PROFISSIONAIS
As faculdades entendem desejável a har-
monia de princípios nos processos de 
atribuição de reconhecimento e/ou acre-
ditação, no respeito pelas autonomias uni-
versitárias, bem como pelas atribuições e 
competências específicas de cada uma. A 
Ordem, sem atribuições diretas nesta ma-
téria, está disponível para o acompanha-
mento de processos, em particular na sua 
missão estatutária posterior ao reconheci-
mento académico, no momento da deci-

são da atribuição do título profissional de 
médico dentista.

6. EMPREGABILIDADE
As faculdades, no âmbito das suas atri-
buições e competências, considerarão 
os parâmetros da oferta e da procura de 
formação no que respeita à empregabili-
dade, particularmente, as especificidades 
da dinâmica do mercado português. Com-
promete-se a Ordem a densificar e divul-
gar nos Números da Ordem, as variáveis 
referentes à profissão, contando para tal, 
como tem sido norma com os dados sobre 
número e nacionalidade de estudantes 
fornecidos pelas IES.

7. PLATAFORMA DE CONTACTO 
ENTRE AS IES
Serão realizados encontros regulares en-
tre as Instituições de Ensino Superior com 
a promoção ativa da Ordem dos Médicos 
Dentistas.”

Os participantes acordaram no fim do semi-
nário divulgar publicamente esta súmula.
O documento, que pode ser consultado na 
íntegra em www.omd.pt/content/upload-
s/2019/07/20190706-seminario-ensino-pro-
fissao-conclusoes.pdf, acrescenta que estas 
conclusões “representam um instrumento 
estratégico fundamental para a defesa” 
da medicina dentária e do interesse pú-
blico da sociedade, apresentando-se como 
“o somatório da confiança e credibilidade 
de cada um dos intervenientes”.

Recorde-se que a Ordem e as faculdades 
que lecionam o mestrado integrado de me-
dicina dentária já debateram, por diversas 
vezes, os temas transversais à profissão.
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Região Autónoma da Madeira 

Carreira de medicina dentária no 
SRS vai avançar

O Governo da Madeira anunciou a constitui-
ção de um grupo de trabalho que vai “dar 
forma a um decreto legislativo regional” com 
vista à implementação da carreira de medi-
cina dentária no Serviço Regional de Saúde 
(SRS). 

A decisão foi conhecida durante uma audiên-
cia do secretário Regional da Saúde da Região 
Autónoma da Madeira (RAM), Pedro Ramos, 
com o bastonário da OMD, Orlando Monteiro 
da Silva, e o representante do Conselho Di-
retivo da OMD na RAM, Gil Fernandes Alves. 

A carreira especial de medicina dentária na 
área da saúde entrará em vigor após aprova-
ção na Assembleia Regional do documento a 
apresentar pelo grupo de trabalho. A equipa 
integrará elementos do Serviço Regional de 
Saúde da Madeira (SESARAM) e da Ordem. 

A medida é aplaudida pelo bastonário da 
OMD que salienta o facto de “esta iniciativa 
ter duas virtudes, a de enquadrar devidamen-
te os médicos dentistas a exercer na RAM por 
um lado, e a de servir de exemplo para o con-
tinente. Recorde-se que o presidente do go-

verno da Região Autónoma dos Açores, Vasco 
Cordeiro, já se disponibilizou para analisar e 
estudar este assunto quanto às suas diversas 
implicações e, a partir daí, tomar uma decisão 
que possa dar conta da nossa posição face a 
uma carreira específica”.

Gil Fernandes Alves acrescentou que “a apro-
vação da Carreira Especial de Medicina Den-
tária na RAM vai permitir o enquadramento 
legal aos 12 médicos dentistas que atualmen-
te exercem a sua profissão nos centros de saú-
de da RAM e no Hospital Central do Funchal, 
facultando-lhes, entre outros, a possibilidade 
de progressão. Desde 1992 que os médicos 
dentistas vêm prestando serviço público ao 
Serviço Regional de Saúde da Madeira, com 
diversos tipos de contratos de trabalho nos 
centros de saúde e, desde 2009, no hospital. 
De resto, a implementação da carreira espe-
cial de medicina dentária não constitui encar-
gos financeiros para o Governo da RAM”.

Há muito que a OMD reivindica a criação de 
uma carreira especial para todos os médicos 
dentistas que trabalham na função pública 
no continente, Açores e Madeira. No primei-
ro caso, esta encontra-se aprovada pelo Mi-
nistério da Saúde, mas aguarda há quase dois 
anos homologação por parte do Ministério 
das Finanças.

(Foto de Arquivo). Da esquerda para a direita, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da 
Madeira, Gil Fernandes Alves, representante da Madeira no Conselho Diretivo da OMD, e Pedro Ramos, 
secretário regional da Saúde

Saúde em Portugal 

Bastonário alerta: “Esquecemo-nos de 
ver o sistema no todo”
Nas Jornadas Parlamentares CDS/ PP, no pai-
nel dedicado à saúde, Orlando Monteiro da 
Silva abordou os dois principais problemas 
com que a medicina dentária se depara: a 
falta de acesso da população aos cuidados 
de saúde oral e uma profissão “quase orien-
tada exclusivamente para a prática liberal”, 
o que penaliza não só os seus profissionais, 
mas também os portugueses.

Na sessão, que juntou também a bastoná-
ria da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula 
Martins, e o presidente do Conselho Regio-

nal do Norte da Ordem dos Médicos, António 
Araújo, o bastonário da OMD apresentou as 
principais preocupações da Ordem. Entre elas 
está a “emigração” que se verifica na classe e 
as “dificuldades em fazer regressar estes pro-
fissionais”. Nesse sentido, sustentou que a qua-
lidade da formação académica nacional não é 
suficiente para reter talentos, verificando-se 
que as faculdades estão já “a investir na atra-
ção de estudantes de outras nacionalidades”. 

Mencionou os passos dados nos últimos anos 
quanto à inserção de cuidados de medicina 

dentária no SNS, “uma experiência interes-
sante”, mas com lacunas: “os médicos dentis-
tas são contratados por empresas prestadoras 
de serviços, em condições obsoletas”, com a 
agravante de que “os centros de saúde mu-
dam de profissionais todos os anos”. Urge, 
portanto, “criar uma carreira”, algo “funda-
mental”.

Sugeriu também “formas de complementar o 
acesso à saúde sem ser exclusivamente pelo 
SNS”, como por exemplo o cheque-dentista, 
uma “experiência interessante de parceria 
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Publicado em Diário da República a 18 de junho  

Novo Código Deontológico da OMD
O Código Deontológico da Ordem 
dos Médicos Dentistas entrou em 
vigor a 19 de junho e adapta a 
realidade da profissão à evolução 
que a regulação sofreu na última 
década. 

Após uma longa discussão e aná-
lise, levada a cabo pelo Conselho 
Geral nos últimos meses, o docu-
mento que aprova a conduta éti-
co-deontológica dos médicos den-
tistas, o Regulamento nº 515/2019, 
foi publicado em Diário da Repú-
blica a 18 de junho. 

Conforme previsto no circuito re-
gulamentar do Estatuto da OMD, 
o Conselho Deontológico e de 
Disciplina elaborou uma proposta 
que enviou ao Conselho Diretivo, 
a quem coube preparar a primeira 
versão oficial do projeto. Esta foi 
remetida ao Conselho Geral que 
discutiu aprofundadamente o do-
cumento, durante cinco reuniões 
extraordinárias, introduzindo as alterações 
que entendeu por adequadas. Seguiu-se a 
consulta pública à classe. Os vários contri-
butos enviados pelos médicos dentistas fo-
ram apreciados e discutidos durante mais 
quatro reuniões, tendo o Conselho Geral 
aprovado por unanimidade a versão final 
do Código Deontológico da OMD, a 30 de 

março. Concluído o processo, foi enviado in-
dividualmente a todos os médicos dentistas 
que participaram na consulta pública um es-
pecial agradecimento, com menção aos con-
tributos que foram acolhidos no documento. 

Todo o processo foi acompanhado pelo 
Departamento Jurídico da Ordem. Para 

Paulo Ribeiro de Melo, presidente 
da Mesa do Conselho Geral, “o novo 
Código Deontológico da Ordem dos 
Médicos Dentistas é um documento 
fundamental para a classe e o Con-
selho Geral orgulha-se do resulta-
do final do mesmo”. O responsável 
acrescenta que, “como todos pude-
ram constatar, foi um documento 
que teve ampla divulgação e foi lar-
gamente consensualizado e partici-
pado, em termos do Conselho Geral 
e dos médicos dentistas que se qui-
seram juntar, enviando contributos 
durante a consulta pública”.

O novo Código Deontológico resulta 
da necessidade de adaptar o regime 
ético e a deontologia às novas regras 
instituídas pela União Europeia e por  
Portugal, bem como da dinâmica e 
evolução da profissão na interação 
com utentes, colegas e sociedade em 
geral. Visa orientar os médicos dentis-
tas para as redobradas atribuições da 

OMD, que resultaram da Lei 2/2013 e 
da Lei 124/2015, com a entrada em vigor do 
novo Estatuto da Ordem. 

A pensar nas necessidades de consulta rápi-
da e na comodidade dos médicos dentistas, 
o novo Código Deontológico acompanha 
esta edição da Revista da OMD, para que 
chegue a todos os profissionais.

público-privada”, que “poderia ser alar-
gada a outras áreas, aproveitando a capa-
cidade instalada no privado”. A concluir 
defendeu que “a combinação destas abor-
dagens pode melhorar o acesso a cuidados 
de saúde”. 

Em relação ao sistema de saúde, Orlando 
Monteiro da Silva referiu que “esquecemo-
-nos de ver o sistema no todo”, no qual o 
setor “privado tem um papel importante, 
e vai continuar a ter, na prestação de cui-
dados de saúde, sobretudo preventivos e 
de reabilitação, e no acesso da população 
à saúde”. “O Estado deve servir para regu-
lar, que está a fazer de forma deficiente a 
vários níveis, e para financiar, que também 
está a fazer de forma deficiente, não sei se 
por défice ou por má distribuição de recur-
sos”, finalizou.



omd | 20
Ordem

Publicidade enganosa

OMD pede intervenção em práticas 
lesivas para profissionais e utentes 

Numa audiência no Ministério da Economia, 
a pedido da Ordem dos Médicos Dentistas, 
o secretário de Estado da Defesa do Consu-
midor ficou a conhecer exemplos de práticas 
publicitárias enganosas no setor da saúde.

No encontro, o bastonário da OMD solicitou 
a intervenção de João Torres neste âmbito 
e apresentou alguns exemplos que se veri-
ficam na área da saúde oral, nomeadamente 
relacionados com seguros e planos de saúde. 
À saída da reunião, Orlando Monteiro da 
Silva referiu que “encontrámos da parte do 
senhor secretário de Estado disponibilidade 
para dar seguimento a algumas das preocu-
pações transmitidas pela Ordem dos Médicos 
Dentistas às entidades competentes na ma-
téria, bem como daquelas que são impactan-
tes do interesse do consumidor”.

Em maio, o presidente da Auto Regu-
lação Publicitária (ARP), Nuno Pinto de 
Magalhães, o secretário-geral, Miguel 
Morais Vaz, e a secretária-geral adjun-
ta, Madalena Bettencourt Silveira, re-
ceberam o bastonário da OMD, Orlan-
do Monteiro da Silva, e a diretora do 
Departamento Jurídico, Filipa Carvalho 
Marques. 

Na audiência, solicitada pela Ordem, 
falou-se de publicidade em saúde e de 
“situações na esfera da comunicação 

comercial, e em particular práticas pu-
blicitárias, que na ótica da OMD são 
lesivas do interesse dos consumidores e 
em particular dos destinatários da pres-
tação de serviços na área da medicina 
dentária”. Orlando Monteiro da Silva 
alertou para a falta de respeito pelo 
princípio da publicidade em saúde, que 
deve promover uma maior literacia e 
conhecimento dos cidadãos. Denunciou 
ações que “em nada contribuem para 
uma informação correta dos consumi-
dores”, apresentando inclusive indícios 

AUTO REGULAÇÃO PUBLICITÁRIA OUVE ORDEM

Ficou decidido que a Ordem vai remeter um 
dossier sobre práticas publicitárias conside-
radas lesivas do interesse dos destinatários 
da prestação de serviços na área da medicina 
dentária, com inclusão dos casos sinalizados 
durante a audiência. 

O bastonário fez-se acompanhar de Ricardo 
Oliveira Pinto, vogal do Conselho Diretivo, 
Artur Lima, representante da Região Au-
tónoma dos Açores no Conselho Diretivo e 
Filipa Carvalho Marques, diretora do Depar-
tamento Jurídico. Além do secretário de Es-
tado da Defesa do Consumidor, João Torres, 
participou também na reunião a sua adjunta 
Cristina Pinto.

que prejudicam o “funcionamento do 
mercado”. 

A ARP representa cerca de 80% do inves-
timento publicitário nacional, é de adesão 
voluntária e tem como compromisso pro-
mover uma publicidade ética e responsável.

Estas iniciativas da OMD complementam 
um conjunto de diligências que não afas-
tam o evidente papel central das regulado-
ras públicas da saúde com poderes expres-
sos para o efeito.

Da esquerda para a direita: João Torres, secretário de Estado da Defesa do Consumidor, Cristina Pinto, ad-
junta, Ricardo Oliveira Pinto, vogal do Conselho Diretivo, Artur Lima, representante da Região Autónoma 
dos Açores no Conselho Diretivo, Filipa Carvalho Marques, diretora do Departamento Jurídico e Orlando 
Monteiro da Silva, bastonário da OMD

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD e João Torres, secretário de Estado da Defesa do Consu-
midor 
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 “Vive como se fosses morrer amanhã; aprende como se fosses viver para sempre”. As palavras do 
Mahatma Gandhi lembram-nos que para aprender não há um tempo – há toda a nossa vida.

Por vezes sem darmos por isso, a verdade é que muitos de nós vivemos uma vida dedicada ao 
ensino. Enquanto médicos dentistas aprendemos a acreditar que a divulgação da literacia para a 
saúde oral é a mais importante ferramenta para uma melhoria da qualidade de vida das próximas 
gerações. E aqueles que têm o privilégio de ser professores, é claro, contactam com jovens e 
passam-lhes os seus conhecimentos, seja no âmbito das cadeiras que ensinam nas faculdades de 
medicina dentária, seja como orientadores de mestrados ou doutoramentos na área. 

É sempre uma experiência gratificante percebermos que podemos direcionar ou influenciar a 
formação de alguém ainda permeável e ávido de conhecimentos como os alunos pré-graduados.

No entanto, é talvez ao nível da formação contínua que se verificam as maiores evoluções e 
também onde existe mais espaço para crescimento em Portugal. Por exemplo, no Centro de 
Formação Contínua da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) todos os anos é preparado um 
programa com cursos de fim de dia, cursos de dia inteiro, Jornadas da Primavera, bem como cursos 
hands-on em áreas escolhidas a cada ano, de forma a levar formação contínua específica a várias 
zonas do país. 

A 28ª edição do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas será, esperamos, o ponto 
culminante desta forte aposta que tem sido feita na formação contínua em medicina dentária em 
Portugal.

Este ano, o congresso conta com 25 conferencistas internacionais e 41 nacionais, todos figuras 
de renome em áreas específicas, mas agrupados no programa científico de forma a proporcionar 
formação para os colegas mais generalistas, por um lado, e atrair também o interesse dos outros 
especialistas, por outro. Nesta edição investiremos mais na formação prática, com nove cursos 
hands-on e workshops que permitirão o contacto direto com técnicas específicas.

Adicionalmente teremos a Expodentária, onde a componente de formação também não será 
esquecida, promovendo-se designadamente a exposição e o contacto com os mais recentes 
materiais e tecnologias de medicina dentária disponíveis no mercado. 

Por fim, e tendo em conta que a última edição contou com 6700 participantes, o congresso 
permitirá uma forte atividade social, incluindo um conjunto de eventos espalhados por locais 
selecionados de Lisboa e posicionando-se como a ocasião ideal para todos os médicos 
dentistas que exercem em Portugal expandirem a sua rede profissional.

E porque uma componente central da formação é a informação, teremos a novíssima 
aplicação da formação contínua da OMD, disponível para Android e IOS, através da qual 
todos os associados poderão aceder ao calendário do Centro de Formação Contínua do ano 
corrente, assim como a vídeos de formações anteriores. Esta aplicação contém também 
toda a informação relativa ao congresso, com funcionalidades úteis, tais como escolha de 
comunicações e expositores, num calendário personalizado, e ainda a possibilidade de interagir com 
as palestras.   

Acreditando que teremos em Portugal médicos dentistas cada vez mais bem formado e informados, 
lá vos esperamos em Lisboa, de 14 a 16 de novembro.

Sofia Arantes e Oliveira
Presidente da Comissão Organizadora do 28º Congresso da OMD
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Tratamento Conservador de Incisivo Cen-
tral Superior com Fratura Corono-Radicular 
Complexa

1 Médico Dentista, Coordenador da Pós-
Graduação em Endodontia do IUCS - CESPU, 
Docente do Serviço de Medicina Dentária 
Conservadora do MIMD IUCS - CESPU.
2 Doutorando em Ciências Biológicas 
aplicadas à Saúde IUCS – CESPU
3 Investigador no Instituto de Investigação 
e Formação Avançada em Ciências e 
Tecnologias da Saúde (IINFACTS - CESPU)

Resumo
Uma fratura corono-radicular envolve esmalte, dentina e cemento, podendo 
ou não haver comprometimento pulpar. Vários tratamentos são propostos na 
literatura, desde a adesão do fragmento dentário até a extrusão cirúrgica do 
fragmento remanescente. O presente trabalho descreve um caso de fratura co-
rono-radicular de um incisivo central superior com envolvimento pulpar e uma 
abordagem clínica que se pode assumir como controversa.

Introdução
A fratura corono-radicular representa 5% dos traumatismos na dentição 
permanente, estando geralmente associada a um impacto horizontal, sen-
do mais frequente em incisivos centrais superiores. A linha de fratura ge-
ralmente é única podendo, no entanto, ocorrer fraturas múltiplas que fre-
quentemente se iniciam a partir da fratura primária. O diagnóstico clínico 
é evidente quando o fragmento coronário está móvel. A determinação da 
profundidade e extensão gengival da fratura são de extrema importância 
(Petti, 2019). 

No exame clínico observa-se fratura de esmalte, dentina e cemento, sendo 
classificada como fratura coronária complicada, quando há exposição pulpar 
ou fratura coronária não complicada, quando não ocorre exposição pulpar. 
Geralmente a fratura estende-se abaixo da margem gengival e há dor ou 
sensibilidade à percussão. Verifica-se mobilidade do fragmento coronário, 
ficando levemente deslocado, sendo que o fragmento é mantido em posição 
pelas fibras do ligamento periodontal. O teste de sensibilidade geralmente 
é positivo (Diangelis et al., 2012). 

A fim de se verificar as linhas de fratura radicular, podem ser realizadas 
exposições radiográficas periapicais e oclusais em várias angulações, sendo 
que a extensão apical da fratura normalmente não é visível devido à pro-
ximidade dos fragmentos a este nível. Sendo assim, o exame radiográfico 
convencional 2D raramente contribui para o diagnóstico clínico, pois a linha 
de fratura oblíqua é quase perpendicular ao feixe central (Petti, 2019).

A comunicação da polpa e do ligamento periodontal com a cavidade oral 
permite invasão bacteriana e subsequente inflamação.

No atendimento de urgência, recomenda-se que seja realizada, como medi-
da temporária, a estabilização do fragmento até que se defina um plano de 
tratamento definitivo. Apesar da contaminação da saliva ao longo da linha 
de fratura para a polpa, o dente geralmente permanecerá sem sintomas. 
No entanto, é essencial que o tratamento definitivo seja iniciado dentro de 
alguns dias após a lesão. (Petti, 2019)

O tratamento de dentes com fratura de coroa e raiz é uma questão muito 
controversa. (de Castro et al., 2010)

De acordo com a extensão e o envolvimento pulpar, pode optar-se pelos 
seguintes procedimentos para que se possa restaurar a função e a estética 
do dente:

• Adesão do fragmento coronário:
O princípio é remover e recolocar o fragmento com uma técnica adesiva, 
tornando-se possível devido ao desenvolvimento de resinas compostas e sis-

António Melo Ferraz1,2,3, Paulo Miller1,3
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temas adesivos confiáveis. Indicado para fraturas superficiais que não se es-
tendem abaixo da crista alveolar.

• Remoção do fragmento coronal e restauração supragengival:
Tem por fundamento permitir a cicatrização gengival (presumivelmente com 
a formação de um epitélio juncional longo), após o que a porção coronal 
pode ser restaurada utilizados os seguintes procedimentos: adesão do frag-
mento dentário original (depois de retirada/reduzida a porção subgengival 
do fragmento); restauração com resina composta; ou cobertura total com 
coroa indireta aderida. Indicado em fraturas superficiais que não envolvem 
a polpa.

• Exposição cirúrgica da superfície da fratura:
Recorrendo a gengivectomia e a osteotomia permite converter a fratura sub-
gengival numa fratura supragengival. Deve ser utilizada somente quando a 
técnica cirúrgica não comprometa o resultado estético. Indicado em dentes 
onde o fragmento coronal compreende um terço ou menos da raiz clínica

• Extrusão ortodôntica ou cirúrgica do fragmento apical:
O princípio do tratamento é mover ortodonticamente ou cirurgicamente a 
fratura para uma posição supragengival. Esta abordagem deve ser usada 
apenas quando houver desenvolvimento radicular completo e o fragmento 
apical for longo o suficiente para suportar a restauração coronal. Indicado 
em dentes onde o fragmento coronal compreende um terço ou menos da 
raiz clínica no caso da extrusão ortodôntica ou onde o fragmento coronal 
compreende menos da metade do comprimento da raiz no caso de extrusão 
cirúrgica.

• Submersão da raiz:
Em casos não considerados restauráveis em indivíduos jovens, pode ser in-
dicado manter a porção da raiz no lugar para manter a largura e a altura 
alveolares.

• Exodontia:
Esta alternativa é relevante quando nenhum dos procedimentos de trata-
mento mencionados anteriormente é indicado.

O espaço biológico é a distância compreendida entre a crista óssea alveolar 
e a margem gengival livre e qualquer invasão do mesmo provocará inicial-
mente uma reação inflamatória, que poderá gerar reabsorção da margem 
óssea como forma de promover o seu restabelecimento, ou até mesmo acar-
retar a perda dentária em casos mais severos. (Lanning et al., 2003)
Se, por um lado, o periodonto deve estar em bom estado para que a reabili-
tação seja duradoura, por outro, a reabilitação deve mostrar adaptação com 
os tecidos periodontais para que estes possam permanecer saudáveis.
Restaurações com má adaptação marginal, margens gengivais intracrevicu-
lares profundas, com superfícies rugosas e/ou sobrecontorno podem contri-
buir para uma inflamação periodontal localizada. (Moretti et al., 2011)
Com a técnica de preparo vertical, ocorre a possibilidade de interagir com 
o tecido circundante para alterar a sua forma, sendo o preparo vertical um 
protocolo restaurador concebido para reproduzir a natureza dentária, uma 
vez que se transfere a anatomia convexa do dente para a restauração defini-
tiva, fazendo com que a gengiva se adapte em torno das novas formas e dos 
novos perfis. (Agustin-Panadero and Sola-Ruiz, 2015)
BOPT é o acrónimo de “Biologically Oriented Preparation Technique”, uma 
técnica de preparo dentário em que são os próprios tecidos que se adaptam 
naturalmente ao preparo e à restauração, consistindo na preparação vertical 
para permitir a adaptação da mucosa aos perfis protéticos determinados pe-
las coroas. O objetivo desta técnica é criar uma nova coroa anatómica com 
perfil de emergência protética que simule a forma do dente natural. (Loi 
and Di Felice, 2013)



omd | 27
Formação&Ciência

Descrição do caso clínico:
Paciente do sexo masculino, 79 anos de idade, apresentou-se à consulta 1 
h após ter sofrido uma lesão traumática no incisivo central superior direi-
to. Na recolha da história médica foi referido quadro de hipertensão que 
se encontra controlada por medicamentos. O exame clínico revelou uma 
fratura corono-radicular complicada no dente 11 com fragmento móvel. 
O exame clínico e radiográfico revelou não haver fratura da maxila ou da 
mandíbula ou de outros ossos faciais sendo visível na radiografia periapical 
a presença de uma fratura oblíqua da coroa no dente 11. Verificou-se que 
várias peças dentárias apresentam fraturas de esmalte e dentina bem como 
recessão gengival, situações tipicamente encontradas em pacientes idosos. 

A vitalidade pulpar dos incisivos maxilares direito e esquerdo foi verificada 
com testes térmicos (Endofrost, Roeko, Alemanha), sendo que ambos apre-
sentaram resposta positiva.

Depois de analisadas as opções de tratamento já antes descritas, bem como a 
necessidade e vontade do paciente, em conjunto com este, que se encontrava 
devidamente esclarecido e sendo certo que se trata de um plano de tratamento 
com um grau de previsibilidade questionável, podendo mesmo ser controverso, 
optou-se pelo plano de tratamento que a seguir descrevemos:

1. Devido à condição pulpar foi realizado um tratamento conservador. Sob aneste-
sia local, o fragmento coronal fraturado do dente 11 foi delicadamente removido, 
expondo o canal radicular que, apesar da redução do seu lúmen por deposição de 
tecido calcificado, situação normal em dentes de pacientes idosos, se pode observar 
um ponto sangrante, indicativo da vitalidade do remanescente pulpar presente.

2. Definiu-se uma estratégia para conseguir o isolamento absoluto, confor-
me esquema abaixo 

Figura 1 - Radiografia 
Periapical Inicial

Figura 3 - Após remoção de fragmento 
coronal

Figura 6 - Estratégia para isolamento absoluto

Figura 4 - Vista vestibular do fragmento coronal Figura 5 - Vista palatina 
do fragmento coronal

Figura 2 - Fotografia intra-oral Inicial
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3. Procedimento de terapia pulpar vital com controlo de sangramento após 
pulpotomia com remoção parcial de tecido pulpar, e posterior colocação de 
barreira de MTA que de seguida foi selada com resina composta fluída.

 
4. Adaptação do fragmento para adesão, que se manteve em meio hidratante 
(soro fisiológico) até este passo, com redução de parte do componente radicu-
lar e maior exposição de esmalte para potenciar a adesão com resina.

5. Adesão do fragmento coronal com resina composta aquecida após aplicação 
de sistema adesivo quer no fragmento coronal quer na porção radicular 

Figura 7 - Terapia pulpar vital - 
barreira de MTA

Figura 9 - Alteração do fragmento coronal para adesão

Figura 10 - Adesão do fragmento coronal com resina aquecida

Figura 12 - Pós-operatório imediato após adesão do fragmento coronal Figura 13 - Radiografia 
Periapical pós-adesão do 
fragmento coronal

Figura 11 - Fragmento coronal aderido

Figura 8 - Terapia pulpar vital - selamento do MTA

6. Pós-operatório imediato
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7. Follow-up 12 meses – ausência de mobilidade e sintomatologia

8. Falha adesiva aos 18 meses, devido a ter feito interposição com caroço de 
azeitona durante a mastigação. 

9. Nova abordagem com tratamento endodôntico não cirúrgico (TENC), obtu-
ração com onda contínua de calor.

Figura 14 - Follow-up 12 meses

Figura 16 - Falha adesiva aos 18 meses

Figura 18 - TENC Isolamento absoluto Figura 19 - TENC Odontometria 
com LEA

Figura 20 - TENC Irrigação com 
hipoclorito de sódio 5,25%

Figura 23 - TENC obturação onda continua 
pós down-pack

Figura 24 - Radiografia Peria-
pical de Obturação

Figura 22 - TENC ObturaçãoFigura 21 - TENC ativação sónica 
passiva dos irrigantes

Figura 25 - Adesão de feixes de 
compósito reforçados por fibra 
de vidro

Figura 26 - Radio-
grafia periapical de 
controlo

Figura 27 - Build-up de núcleo 
em resina composta – matriz 
plástica

Figura 28 - Build-up de núcleo em resina 
composta – após polimerização e remoção 
da matriz

Figura 29 - Preparo inicial do núcleo em 
resina composta

Figura 15 - 
Radiografia 
periapical de 
follow-up 12 
meses

Figura 17 - 
Radiografia 
Periapical 
após falha 
adesiva aos 
18 meses

10. Adesão de meio retentivo intra-radicular, sistema de feixes de compósito refor-
çados com fibra de vidro Rebilda Post GT® (VOCO GmbH) e Build-Up de núcleo em 
resina composta.
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11. Preparo vertical e coroa provisória segundo técnica BOPT.

12. Controlo radiográfico com Tomografia Computadorizada de Feixe Cónico 
(CBCT), onde se podem verificar os limites da fratura vestibular e a sua relação 
com a crista alveolar bem como o posicionamento do preparo e coroa provisória.

13. Aspeto dos tecidos às 4 semanas após remoção de coroa provisória, dia 
em que foram feitas as moldagens.

14. Trabalho de laboratório. 

Desenho da Infraestrutura em Zircónia (Zirkonzahn®), com incorporação do 
conceito BOPT de criação de uma nova junção amelo-cementária (JAC) arti-
ficial (TPD João Fernandes).

Figura 30 – Preparo vertical 

Figura 32 - Coroa provisória em resina 

Figura 34 - CBCT vista axial

Figura 37 - Aspeto dos tecidos às 4 semanas após remoção da coroa provisória

Figura 38 - Desenho CAD da Infraes-
trutura em Zircónia - vista oclusal

Figura 39 - Desenho CAD da Infraestrutura em Zircónia - 
vista vestibular

Figura 40 - Desenho CAD da Infraes-
trutura em Zircónia - vista proximal

Figura 35 - CBCT Vista sagital Figura 36 - CBCT reconstrução 3D

Figura 33 - 
Radiografia 
periapical 
de controlo 
após coroa 
provisória

Figura 31 - Preparo vertical vista incisal – retração com PTFE
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Coroa finalizada com cerâmica de recobrimento Willi Geller – Creation®, in-
corporando a nova JAC com um novo componente angular (zircónia polida) 
do perfil de emergência (TPD Sara Martins).

15. Assentamento e cimentação da coroa definitiva com cimento de ionó-
mero de vidro. 

16. Follow-up 4 meses

Figura 41 - Coroa finalizada com cerâ-
mica de recobrimento

Figura 45 - Assentamento da coroa

Figura 48 - Follow-up 4 meses Figura 49 - Follow-up 4 meses

Figura 51 - Follow-up 4 meses

Figura 52 - Radiografia 
periapical de Follow-
-up 4 meses

Figura 50 - Follow-up 4 meses

Figura 46 - Pós-operatório imediato Figura 47 - Pós-operatório imediato - vista palatina

Figura 42 - Coroa finalizada com 
cerâmica de recobrimento

Figura 43 - Coroa finalizada com 
cerâmica de recobrimento

Figura 44 - Coroa finalizada com 
cerâmica de recobrimento

Discussão
A abordagem de fraturas corono-radiculares complicadas constitui um de-
safio. Uma das razões deve-se à dificuldade em obter isolamento com dique 
de borracha com consequente campo operatório seco, o que pode compro-
meter o selamento hermético da restauração uma vez que, habitualmente, a 
linha de fratura estende-se abaixo do osso marginal. Várias modalidades de 
tratamento têm sido propostas para este tipo de fraturas, sendo uma delas 
a remoção do fragmento coronal com restauração subsequente acima do 
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nível gengival, o que permite que a porção subgengival à fratura se repare 
formando um epitélio juncional longo. Esta opção constitui uma alternativa 
nas áreas em que a estética é necessária. 

A opção inicial de tratamento, como já referido, apesar de não apresentar um 
grau de previsibilidade muito elevado, teve por base os princípios conservado-
res e de manutenção da vitalidade da peça dentária, após se obter a concor-
dância do paciente, devido ao facto de se poder recuperar a forma, a estética  
e função de imediato e com custos reduzidos. O paciente foi instruído sobre 
os cuidados a ter e a necessidade de efetuar consultas de controlo regulares.

Esta solução foi eficaz durante mais de 18 meses após o que ocorreu uma 
falha adesiva pelo que o fragmento anteriormente aderido se soltou. Foi 
então decidido proceder ao TENC que foi executado em sessão única e 
procurou-se obter maior retenção recorrendo à utilização de retentor intra-
-radicular de fibra de vidro. 

Para tal optou-se pelo sistema Rebilda Post GT® (VOCO GmbH) por ser cons-
tituído por feixes de compósito reforçados com fibra de vidro com cerca de 
0.3 mm de diâmetro, que exibem uma elasticidade semelhante à dentina, 
sendo possível obter uma restauração personalizada e ao mesmo tempo pre-
servadora de substância dentinária já que os feixes individuais finos podem 
ser distribuídos ao longo de todo o canal radicular adaptando-se à morfolo-
gia do mesmo, não sendo necessário o alargamento e calibragem do mesmo, 
com uma broca, o que inevitavelmente resultaria em enfraquecimento da 
estrutura da raiz.

Um estudo de elementos finitos concluiu que o risco de fratura radicular na 
ausência de ferrule em dentes reconstruídos com sistema de múltiplos feixes 
de compósito reforçados com fibra, era menor do que utilizando sistemas de 
espigões de fibra convencionais, ou espigões metálicos e que era semelhante 
a outras reconstruções estudadas na presença ferrule. (Richert et al., 2018)

É sabido que a preservação de tecidos, juntamente com o efeito ferrule, está 
fortemente associada à sobrevivência de dentes tratados endodonticamen-
te. (Naumann et al., 2006, Skupien et al., 2016, Ferrari et al., 2017) 

O efeito ferrule em prótese dentária consiste no facto de a coroa protética en-
volver, como uma anilha, a estrutura dentária residual, devendo ser projetado 
sem afetar o remanescente dentário o que significa que não devemos reduzir a 
estrutura dentária residual, ou seja, a dentina, especialmente a dentina pericer-
vical. A única maneira de preparar o “ferrule” verdadeiramente eficaz é evitar 
qualquer invasão “horizontal” (como preparos em ombro ou chanfro).

Neste caso concreto, a presença de uma fratura da estrutura radicular vesti-
bular resulta na ausência de efeito ferrule nessa zona, no entanto o efeito 
parcial é obtido através da face palatina e parte das faces proximais. A téc-
nica de preparo vertical aumenta a preservação do tecido residual presente 
sendo mais conservadora, sendo que, associada ao conceito BOPT, permite 
obter o espessamento do tecido gengival que circunda cervicalmente a nova 
restauração porque são os próprios tecidos que se adaptam naturalmente à 
preparação e restauração. Embora não seja correto falar de uma mudança 
de biótipo periodontal é notável a obtenção de uma gengiva mais volumo-
sa, aderida e sem sinais clínicos de inflamação. 

Conclusão
A abordagem de dentes com fratura corono-radicular deve basear-se nos 
princípios da Medicina Dentária Conservadora e da Periodontologia. Apesar 
de ainda controversas, técnicas que, após o trauma, permitam a reparação 
e reorganização dos tecidos periodontais e sejam conservadoras da estrutu-
ra dentária remanescente, permitem obter uma estabilidade biológica que 
conduz a uma integração funcional e estética duradoura dos dentes afeta-
dos, devendo por isso, após correto diagnóstico, constituir a primeira opção 
terapêutica nestes casos. 
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Calendário de Eventos Científicos
EM PORTUGAL

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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Barry Dolman, presidente da Ordem dos Médicos Dentistas do 
Quebec 

“No Canadá não existe um sistema 
regulatório universal”
Barry Dolman, presidente da Ordem dos Médicos Dentistas do Quebec, está à frente da 
ISDR – Sociedade Internacional de Reguladores de Medicina Dentária e é uma voz ativa no 
plano da regulação. Em entrevista à Revista da OMD, faz uma análise da profissão na era 
da tecnologia e de uma sociedade em constante mudança. Fatores que, na sua opinião, 
colocam a “procura de informação instantânea no “Dr. Google”” como um fator que 
“complica a tomada de decisões que anteriormente eram baseadas em juízos de valor 
sólidos e em informação comprovada”.

O responsável nota que “a avaliação entre pares é reduzida” e, por isso, considera que 
“como reguladores, precisamos mesmo de trabalhar com modelos disruptivos, de modo a 
maximizar a proteção e a educação do público”.

ROMD – Como presidente da Ordem dos 
Médicos Dentistas do Quebec e presiden-
te da ISDR – Sociedade Internacional de 
Reguladores de Medicina Dentária (In-
ternational Society of Dental Regulators), 
quais são os desafios e diferenças que 
encontra no exercício de cada função? 
BD - A prioridade máxima de uma regula-
dora profissional é garantir a segurança pú-
blica, através de inspeções profissionais e de 
queixas disciplinares. Apesar de não estar em 
letra de lei, a missão da Ordem é manter a 
qualidade dos serviços de saúde oral, através 
do cumprimento de elevados padrões no 
exercício da profissão e na conduta ética, e 
promover a saúde oral de todos os quebe-
quenses.   
O papel de qualquer organismo internacio-
nal é recolher informação de entidades simi-
lares e díspares, com o objetivo de partilhar 
e desenvolver competências para a imple-
mentação das definições atrás mencionadas 
nas diversas populações demográficas que 
servem.  
O maior desafio, em todos os casos, é de 
facto as grandes prioridades governamen-
tais que, independentemente dos países, se-
guem frequentemente uma agenda política. 
Na regulação internacional é ainda mais 
complicado, pois existem associações que 
representam a profissão de médico dentista, 
mas que não têm a competência de regula-
dor público da profissão, e até mesmo países 
onde não existe qualquer tipo de regulação. 
É difícil articular políticas que são, por um 

lado, cientificamente evidentes em algumas 
jurisdições e, por outro, imaginar a adoção 
destas mesmas políticas em zonas com pouca 
regulação ou recursos. 

ROMD – Qual é a realidade da profissão 
de médico dentista no Quebec? Na era 
das redes sociais, considera ser difícil 
para os pacientes distinguirem fake news 
e informação real? 
BD - Estamos perante uma situação que 
muitos descrevem como o “faroeste”. Até 
mesmo nas sociedades mais avançadas, a na-
tureza da regulação e a implementação de 
legislação não consegue acompanhar o pas-
so crescente da tecnologia. 
As novas realidades dos médicos dentistas 
recém-licenciados de hoje, menos empresa-
riais, mais focados no modo de vida, levam à 
procura de ajuda nos seus pares ao invés dos 
recursos padrão. 
A avaliação entre pares é reduzida e a pro-
cura de informação instantânea no “Dr. 
Google” complica a tomada de decisões que 
anteriormente eram baseadas em juízos de 
valor sólidos e em informação comprovada.  

ROMD – À semelhança de Portugal, ve-
rifica-se no Canadá o declínio da prática 
“a solo” e a crescente entrada de grupos 
económicos na medicina dentária? Têm 
dificuldade em punir os chamados “cor-
porate dentistry”? 
BD: Os novos modelos são uma realidade. 
Temos de aprender a adaptar-nos e edu-
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car, pois se ainda acreditamos que con-
seguimos travar o tsunami de inovação 
disruptiva, que no final é conduzido pela 
procura, estamos a enganar-nos. Mesmo 
que acreditemos em lojas tradicionais, tá-
xis e hotéis, a Amazon, Uber, Airbnb e a 
filiação de medicina dentária corporativa 
e o autotratamento não vão desaparecer. 
Como reguladores, precisamos mesmo de 
trabalhar com modelos disruptivos, de modo 
a maximizar a proteção e a educação do 
público. Pois, o castigo não é uma solução 
viável, a não ser que a verdadeira segurança 
pública seja demonstrada, em vez de pro-
mover o protecionismo, que não é de todo 
o nosso papel. 

ROMD – A Ordem dos Médicos Dentistas 
do Quebec tem tido sucesso no lobby 
junto do poder político, em matéria de 
segurança do doente? Quais são os pon-
tos-chave para alcançar este objetivo?
BD - Networking e conseguir deslindar a 
burocracia é essencial. Oito anos de reu-
niões estatutárias resultaram finalmente 
no reconhecimento por parte do Gover-
no da necessidade de cuidados de saúde 
oral para todos os cidadãos em lares e re-

sidências seniores estatais. Crianças com 
problemas dentários provocados por tra-
tamentos oncológicos terão acesso a cui-
dados de saúde oral para o resto das suas 
vidas. Os médicos dentistas conseguem 
finalmente aceder aos registos médicos 
eletrónicos. Estas são três das medidas 
mais recentes que temos vindo a defen-
der. Estamos presentemente a solicitar 
o que designamos como “Tratamento 
dentário devido a situações clínicas” (ex-
trações em caso de infeções agudas que 
possam comprometer o início ou apoio 
de condições médicas…transplantes, in-
tervenções cardíacas, etc.)   

ROMD – Quem atua em matéria de regu-
lação de práticas publicitárias no Cana-
dá? Existem autoridades administrativas 
independentes ou são as associações pú-
blicas profissionais? 
BD - No Canadá não existe nem um sis-
tema regulatório universal, nem para as 
diversas profissões, sendo que a Saúde 
está sob jurisdição estatal ou regional. 
A Ordem dos Médicos Dentistas do Qué-
bec tem competência regulatória, mas 
terá de merecer aprovação legal, um 

processo que é frequentemente longo e 
complexo. Estamos atualmente a aguar-
dar resposta relativamente a propos-
tas que foram submetidas que, entre 
outras coisas, propõem medidas para 
impedir que médicos dentistas possam 
autorretratar-se como tendo mais com-
petências do que aquelas que realmen-
te têm, ao publicitar diplomas de cursos 
ministrados pela indústria ou por ter-
ceiros, causando confusão no público 
em geral.

“COMO REGULADORES, 

PRECISAMOS MESMO 

DE TRABALHAR 

COM MODELOS 

DISRUPTIVOS, DE 

MODO A MAXIMIZAR 

A PROTEÇÃO E A 

EDUCAÇÃO DO 

PÚBLICO”
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Convenção Nacional da Saúde

“Promover a saúde, combater a doença 
e promover a reabilitação”

O bastonário da OMD integrou a sessão ple-
nária da 2ª edição da Convenção Nacional 
da Saúde (CNS), onde apresentou a ideia de 
“refundação” do sistema de saúde para co-
locar um ponto final na “dicotomia público, 
privado e social”.

No debate, sob o mote “O Sistema de Saúde 
para o Cidadão”, Orlando Monteiro da Silva 
falou das dificuldades que os profissionais li-
berais enfrentam em Portugal. Lembrou que 
“às vezes é muito difícil estar no setor priva-
do” e “que a medicina dentária constitui um 
modelo exemplar de funcionamento para os 
cuidados de saúde primários do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS)”. 

Organizada pela Convenção Nacional da Saú-
de, da qual a OMD faz parte, e sob o Alto 
Patrocínio da Presidência da República, a con-
ferência reuniu cerca de 150 organizações de 
saúde, no Centro de Congressos de Lisboa, a 
18 de junho, para debater “A Agenda da Saú-
de para o Cidadão”. 

Na sessão plenária, além do bastonário da 
OMD, participaram Carlos Oliveira, presiden-
te da Federação Nacional das Associações de 
Doenças Crónicas, Fernando Regateiro, pre-
sidente do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
EPE, João Oliveira, presidente do Conselho de 
Administração do Instituto Português Onco-
logia de Lisboa Francisco Gentil, EPE, Manuel 

de Lemos, presidente da União das Misericór-
dias Portuguesas (UMP) e Óscar Gaspar, presi-
dente da Associação Portuguesa da Hospitali-
zação Privada (APHP).

Interpelado pelo moderador da conferência, 
o jornalista Júlio Magalhães, se os problemas 
sentidos na medicina dentária são os mes-
mos que se colocam na saúde oral, Orlando 
Monteiro da Silva explicou que as notícias 
que têm saído sobre publicidade enganosa 
não são exclusivas da medicina dentária. “É 
próprio de uma visão de uma parte da saúde 
exclusivamente orientada para o lucro, para 
o negócio”, referiu. Pelo que acrescentou que 
há “que zelar ao nível regulatório para que as 
regras sejam iguais para todos”, seja no setor 
público ou privado, social, profissionais indivi-
duais ou clínicas e consultórios. 

Na opinião do responsável, “o país não pode 
pagar mais impostos” e “para os doentes” o 
que importa é “a qualidade, seja no público 
ou no privado”. Acrescentou que, por outro 
lado, os profissionais liberais estão “afoga-
dos em taxas e taxinhas” e deparam-se com 
a passividade das autoridades em matéria de 
regulação.

“A função de um sistema nacional de saú-
de é promover a saúde, combater a doença 
e promover a reabilitação”, frisou. Por isso, 
concluiu, é “preciso estabelecer prioridades” 
e, no caso da saúde oral, “encontrar alternati-

vas evolutivas complementares ao SNS com o 
envolvimento da rede de privados”. 

PRIMEIRA PRIORIDADE PESSOA
No debate sobre “A importância dos Cuida-
dos de Saúde Primários”, Artur Lima, repre-
sentante da Região Autónoma dos Açores 
no Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos 
Dentistas, recorreu a uma nova perspetiva 
para a sigla “PPP”: “Primeira Prioridade Pes-
soa”. “Esta é a PPP fundamental para o suces-
so do SNS”, referiu. 

Perante um painel composto por Belmiro 
Rocha, enfermeiro-chefe do Serviço de Pneu-
mologia do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/ Espinho, EPE, Hugo de Sousa Lopes, 
nutricionista e diretor executivo do Agrupa-
mento de Centros de Saúde do Tâmega III 
– Vale do Sousa Norte, Isabel Trindade, vice-

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, participou na sessão plenária mode-
rada pelo jornalista Júlio Magalhães

Artur Lima, representante da Região Autónoma dos 
Açores no Conselho Diretivo da OMD



omd | 39
Nacional

-presidente da Ordem dos Psicólogos, Joana 
Camilo, presidente da ADERMAP – Associação 
Dermatite Atópica Portugal, Manuel Caldas 
de Almeida, membro do Secretariado Nacio-
nal da União das Misericórdias Portuguesas 
(UMP) e Rui Nogueira, presidente da Associa-
ção Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
(APMGF), Artur Lima defendeu que a literacia 
não passa apenas pela população, mas tam-
bém pelos profissionais de saúde. “Como se 
quer que o doente fale se não é ouvido?”, 
questionou, notando que “é preciso que os 
profissionais de saúde, todos, deem um pou-
co mais de si, antes de pensar em si”. 

Quanto às Parcerias Público-Privadas, o res-
ponsável sustentou que o cheque-dentista é 
um modelo positivo de PPP e, por isso, deve-
ria ser alargado. 

Apontou ainda a falta de integração plena 
dos médicos dentistas nos cuidados primários 
e apresentou o exemplo dos Açores, onde 
estes profissionais integram os quadros dos 
centros de saúde, fator que tem contribuído 
para a região ter “os melhores índices de saú-
de oral do país”. 

No que diz respeito à saúde oral nos Açores, 
falou também do “sistema de reembolso, que 
dá opção de escolha ao doente” e é igual-
mente uma PPP de sucesso, de promoção e 
prevenção, que tem apostado nas crianças 
“com resultados fantásticos”.

FOCO NO DOENTE
A Convenção, iniciativa pioneira na Euro-
pa, foi o palco para a divulgação pública do 
Plano Integrado para as Doenças Crónicas e 
Raras, um documento consensualizado pelas 
70 associações de doentes que compõem o 
Conselho Superior da CNS 2019, apresentado 
no encontro “Associações de Doentes podem 
fazer a diferença para um sistema de saúde 
mais justo”.

A sessão, que teve como orador principal o 
diretor clínico da Associação Protetora dos 
Diabéticos de Portugal (APDP), juntou a 
coordenadora geral da SER+ Associação Por-
tuguesa para a Prevenção e Desafio à Sida, 
Andreia Pinto Ferreira, o presidente da As-
sociação Portuguesa de Neuromusculares 
(APN), Joaquim Brites, a presidente do INFAR-
MED – Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I.P., Maria do Céu Ma-
chado, a coordenadora da Associação para a 
Integração e Reabilitação Social de Crianças e 
Jovens Deficientes de Vizela (AIREV), Patrícia 
Pinto, a Presidente da EVITA – Associação de 
Apoio a Portadores de Alterações no Genes 
relacionados com Cancro Hereditário, Tamara 
Milagre, e o presidente da Europacolon Por-

tugal – Associação de Apoio ao Doente com 
Cancro Digestivo, Vítor Neves.

No final, a presidente da Comissão Executiva 
do Conselho Nacional das Ordens Profissio-
nais (CNOP), Filipa Carvalho Marques, fez a 
súmula do encontro. A responsável começou 
por referir que “temos uma convergência que 
convoca toda a convenção, se falamos em cui-
dados primários, se falamos em sistemas de 
urgência, se falamos em acesso, em equida-
de, tudo isto cumpre o desígnio fundamental 
para o utente”. 

Como principal conclusão apontou a “partici-
pação ativa dos responsáveis dos doentes na 
definição das políticas de saúde”, “afirmada 
com muito mais propriedade porque, como 
foi aqui dito hoje, há uma maior capacitação 
destas associações pela profissionalização dos 
membros que as integram”. Por isso, alertou, 
é “preciso incluir a perspetiva da saúde em 
todas as políticas de Portugal”.

Filipa Carvalho Marques considerou que “o 
Ministério da Saúde não pode confundir-se 
com o SNS, tem que estar acima do SNS, tem 
que regular, ouvir, criar políticas, tomar deci-
sões e as decisões tomam-se essencialmente 
com quem conhece a realidade dos nossos 
doentes”.

A encerrar, e a respeito da Lei de Bases da 
Saúde, afirmou que esta deveria incluir, não 
só o estatuto de cuidador informal, mas tam-
bém o estatuto do doente crónico, por exem-
plo. E lembrou que faz falta a existência de 
mais associações de doentes, nomeadamente 
na área da saúde oral, na qual existe a doença 
crónica da cárie dentária, com forte prevalên-
cia mundial. 

AGENDA PARA A DÉCADA
Mais de um milhar de participantes assis-
tiram às múltiplas palestras e debates, em 
que se abordaram temas como o estatu-
to do cuidador informal, a igualdade de 
acesso a cuidados de saúde, a prevenção, 
a literacia em saúde, o impacto da doença 
na economia, a centralidade do cidadão 
e do doente no sistema de saúde, entre 
outros.

O QUE É A CONVENÇÃO 
NACIONAL DA SAÚDE?

A CNS foi criada em 2018, a partir do 
consenso entre 149 parceiros: 

7 Ordens de profissionais da saúde, 

69 Associações de doentes, 

23 Instituições públicas de saúde, 

20 Associações profissionais, 

9 Instituições do setor social, 

16  Associações setoriais da área da 
saúde.

Todos com o mesmo propósito e com-
promisso - “A Agenda da Saúde para 
a Década”.

Filipa Carvalho Marques, presidente da Comissão Executiva do Conselho Nacional das Ordens Profissionais
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AS CONCLUSÕES
As associações alertaram para os “sinais de cansaço” do SNS e para o facto de estarmos no 
“tempo de ação”. “O SNS e o Sistema de Saúde não podem ser uma fonte de problemas 
para os portugueses”, salientou a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Mar-
tins, que apresentou as conclusões desta edição. “O sistema de saúde é complexo e não 
pode ser objeto de intervenções pouco pensadas, sujeitas a imediatismos eleitorais ou in-
teresses conjunturais”, afirmou. “A Agenda da Saúde para o Cidadão” aborda igualmente 
a questão do subfinanciamento crónico, tantas vezes apontado por vários especialistas e 
intervenientes do setor da saúde, lembrando que “é altura de perguntar aos portugueses 
onde querem ver o seu dinheiro investido”. Estes contributos vão juntar-se aos de 2018, na 
“Agenda para a década”. 
O documento pode ser consultado em https://cnsaude.pt/conclusoes/ e contém as seguintes 
ideias-chave:
•  Público. Privado. Social: A complementaridade do Sistema de Saúde como um ganho 

para o Utente
•  A Revisão da Lei de Bases da Saúde
•  A Inovação em Saúde: Acesso e Equidade
•  Políticas Públicas de Proximidade: O cidadão no centro da prestação de cuidados de saúde
•  Desafio Demográfico: Políticas de Natalidade e Envelhecimento Ativo
•  Como adequar o financiamento às necessidades?
•  O Valor Económico da Saúde
•  Recursos Humanos na Saúde: Formação, Motivação e Liderança
•  O Amanhã somos Nós

A ministra da Saúde, Marta Temido, abriu o 
encontro e deixou uma mensagem aos par-
ticipantes: “Hoje é um dia importante, a Co-
missão Parlamentar da Saúde tem nas mãos 
a possibilidade de aprovar uma Lei de Bases 
progressista e, portanto, impõe-se uma pa-
lavra (…) para enviar o apelo para que não 
se perca a oportunidade, uma palavra para 
recordar que o que está em causa não é irre-
levante para os utentes”. 

À margem da Convenção, a responsável sa-
lientou que “é inequívoco, quando se olha 
para a agenda do Ministério da Saúde e dos 
vários ministros da Saúde, perceber que o 
tempo que despendemos em questões rela-
cionadas com a organização das profissões, 
com a introdução de novas tecnologias, com 
a avaliação de preços, com a discussão sobre 
o financiamento, é inequivocamente superior 
àquele que despendemos a discutir com os 
doentes, a saber as suas preferências, as suas 
prioridades”. Considerando que é preciso in-
verter este cenário, compromete-se a um “es-
forço consecutivo até ao final desta legislatu-
ra de manter uma maior proximidade com as 
associações de doentes”. 

O presidente da comissão organizadora da 
CNS, Eurico Castro Alves, defendeu que “este 
é o tempo de ouvir o cidadão e o doente. Este 
é o tempo de criar uma Agenda da Saúde 

para o Cidadão”. E explicou que a principal 
ambição da convenção “consiste em reunir o 
máximo de informação quanto ao sentir dos 
utentes e profissionais de saúde e transformá-
-la num instrumento útil para todos aqueles 
que, num futuro próximo, venham a ter a res-
ponsabilidade da decisão política”. 

Os ex-ministros Paulo Portas e António 
Correia de Campos também se juntaram 
à iniciativa, onde partilharam as suas 
visões sobre o futuro da saúde, as suas 
necessidades, a sua adaptação à evolução 
demográfica e o desenvolvimento tecno-
lógico.

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas com Marta Temido, ministra da Saúde, e Eurico Castro Alves, presidente da comissão organi-
zadora da CNS
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Conselho Nacional das Ordens Profissionais

Ordens apelam à proteção 
dos consumidores

Comemoração no Pólo do Porto

Hospital das Forças Armadas celebra 
cinco anos

Na reunião do Conselho Geral, os represen-
tantes das associações públicas profissionais 
emitiram uma posição sobre a importância de 
regular as entidades comerciais em prol do qua-
lidade e segurança na prestação de serviços. 

O documento foi aprovado por unanimidade 
a 26 de junho, num encontro que decorreu 
na Ordem dos Economistas, em Lisboa. Sobre 
esta matéria, o Conselho Nacional das Ordens 
Profissionais (CNOP) pronunciou-se da seguinte 
forma:

“Por toda a Europa os profissionais regulados 
por Ordens Profissionais têm de cumprir um 
conjunto de leis e regulamentações para pro-
teção do consumidor, que são supervisionadas 

pelas entidades competentes em Portugal, as 
ordens profissionais.

As ordens profissionais têm o poder e o dever 
de aplicar medidas disciplinares para punir con-
dutas profissionais por razões que decorrem da 
proteção do consumidor.

No entanto, com a crescente proliferação de 
entidades comerciais com intuito de investi-
mento em atividades de profissões autorre-
guladas, frequentemente com sede fora da 
UE ou dos países nos quais atuam, tal impede 
a regulação adequada pelo facto destas enti-
dades não terem uma supervisão e regulação 
idêntica às dos profissionais regulados pelas 
respetivas ordens.

É contraditório e lesivo do interesse público que 
estas entidades, ao contrário dos profissionais li-
berais e assalariados, não sejam sujeitas às mes-
mas regras de proteção do consumidor.

Existe ainda um risco evidente de colisão de in-
teresses entre a obediência destes profissionais 
às instruções destas estruturas empregadoras, 
face à necessidade de verem cumpridas as nor-
mas próprias da ética e deontologia a que estão 
sujeitos, e que frequentemente colidem por fal-
ta de alinhamento entre o intuito meramente 
comercial e a proteção dos interesses legítimos 
das populações, designadamente, qualidade e 
segurança na prestação de serviços.

Assim, as OP abaixo assinadas apelam aos Es-
tados-membros da UE e aos países do Espaço 
Económico Europeu, aos partidos políticos e 
seus candidatos que assegurem uma aplicação 
uniforme das leis e regulamentações profissio-
nais introduzindo uma filiação obrigatória de 
todas as categorias de entidades legais presta-
doras de serviços nas áreas de regulação das 
OP no interesse da população em geral.”

A OMD participou na cerimónia de comemoração do aniversário do Hos-
pital das Forças Armadas (HFAR), que decorreu pela primeira vez no Pólo 
do Porto. A unidade, conhecida pelo papel de formador de quadros téc-
nicos especializados e pela inovação diferenciada, tem 12 áreas orgânicas 
e 43 especialidades, entre elas a medicina dentária. 

A médica dentista Inês Guimarães, membro do Conselho Geral, represen-
tou a OMD nas celebrações, que arrancaram com a intervenção do histo-
riador Joel Cleto sobre as instalações do HFAR no Porto, seguindo-se os 
discursos da diretora do Hospital das Forças Armadas, Brigadeiro-General 
Médica Regina Mateus, que apresentou os desafios da instituição, e do 
Almirante António Silva Ribeiro, que abordou as metas do seu mandato 
para a saúde militar. Durante o evento foram ainda atribuídas condeco-
rações a militares e civis do HFAR.

O hospital conta atualmente com 1065 colaboradores militares e civis. 
Tem como missão a prestação de cuidados de saúde aos militares das For-
ças Armadas, quer estejam no ativo, na reforma ou na reserva, respetivos 
familiares, bem como a alguns subsistemas de saúde. 
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A publicidade em medicina dentária: da APMD 
à OMD, até aos dias de hoje

Na procura de um tema para este artigo 

de opinião, decidi reler as revistas da 

APMD e da OMD que ao longo dos tempos 

têm sido publicadas - coletânea essa que 

tenho guardado religiosamente desde a 

sua primeira edição -, o que fez com que 

me deparasse com um sem número de 

histórias que me entusiasmaram. 

Li artigos de opinião, ofícios, notícias, 

decisões dos nossos representantes e 

recordei momentos, recolhi informações 

de muitos acontecimentos, alguns 

ímpares e que fizerem história ou foram 

determinantes para o que é hoje a 

medicina dentária. 

Revi fotos de professores, colegas, amigos. 

Muitos deles contribuíram para a minha 

formação académica, científica, clínica e 

até mesmo de caráter. 

Recuperei momentos, revisitei congressos, 

da APMD à OMD, alguns desses 

acontecimentos bem gravados na minha 

Artigo de Opinião

memória, outros mais esquecidos, mas 

todos eles lidos com muita emoção, porque 

trata-se da história da medicina dentária, 

por isso é importante que a memória não 

se apague. 

Nesse encontro com o passado, despendi 

tempo na leitura de temas que me fizeram 

pensar, que me levaram a concordar 

ou discordar dos seus autores, até pelo 

percurso que os acontecimentos tiveram, 

levando a uma análise até diferente 

daquela que foi feita na altura.

Vi, nos temas publicados e nos seus 

autores, uma genuína dedicação à classe 

que, por ser tão jovem, precisava duma 

atenção permanente para que fossem 

trilhados os melhores caminhos para 

atingir o sucesso e o reconhecimento por 

parte da comunidade. 

Um verdadeiro objetivo de informar e 

simultaneamente alertar a classe para o 

cumprimento das obrigações profissionais, 

associado à necessidade de mostrar a 

qualidade e a diferença da prestação de 

serviços em saúde oral, com um único 

propósito, o benefício da população. 

Entre leituras, deparei-me recorren-

temente com um tema que levantou, e 

continua a levantar, discussão e até mesmo 

alguma discórdia, desde praticamente 

o início da formação da nossa primeira 

associação de classe: a publicidade em 

saúde. Até porque a publicidade tem sido 

uma ferramenta utilizada na divulgação 

da atividade em saúde desde há muito 

tempo e com diferentes abordagens 

legislativas de país para país, e até dentro 

do mesmo país, como é o caso de Espanha.

Na verdade, este tema foi abordado por 

diversas vezes e por vários elementos 

dos órgãos sociais, nomeadamente 

por ex-presidentes do Conselho 

Deontológico e de Disciplina (CDD). 

Todos eles demonstravam uma grande 

preocupação e um receio que esta 

provocasse repercussões negativas na 

classe, tanto na prestação dos serviços por 

parte dos médicos dentistas, como nos 

direitos dos doentes. 

Desta forma, fui impelido a reproduzir 

algumas dessas afirmações e opiniões, 

pois é importante recordar que atrás 

de tempos, outros vêm e que muitos 

dos problemas da atualidade já o eram 

há algum tempo. É trazer à memória 

as dificuldades do passado, muito 

semelhantes às de agora.

Passo à revisita:

Na Revista da APMD, nº 18 de jan/mar, de 

1997, pág. 19 a 25, o presidente do CDD 

da altura, Dr. Crespo de Carvalho, em 

entrevista e na primeira pessoa, afirmava 

que “é de uma inteira falta de dignidade 

por parte de alguns médicos dentistas, 

ousarem confrontar-nos com o deprimente 

espetáculo, cada vez mais frequente, de 

assistirmos à distribuição de panfletos 
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publicitários, muitos deles enganosos” e, 

mais adiante, “o desrespeito que se está a 

acentuar no seio da classe”.

Instado a pronunciar-se sobre que tipos 

de participação mais frequentes surgem 

no CDD, respondeu que “assentam 

mais na publicidade desprestigiante” e 

“tratamentos mal feitos”, ideia secundada 

pelo Prof. Américo Afonso, na Revista 

da OMD, Ano I, março de 1999, quando 

afirma na pág. 41 o “agudizar de algumas 

situações”, como o “incremento do 

número de casos por violação do art.º 

25, que respeita a publicidade” e “com 

o crescimento de queixas” e “por maus 

tratamentos ou negligencias nos atos 

médico-dentários”.

Na Revista da APMD, nº 21, de out/dez de 

1997, pág. 17 a 20, o Prof. João Aquino 

Marques, na altura ainda como membro 

do CDD, escreveu que “a atividade 

publicitária é relativamente recente em 

medicina dentária”, que o Conselho 

Deontológico “rapidamente se viu 

inundado de casos para analisar” e que, 

“estando a publicidade perfeitamente 

regulada no nosso Código Deontológico, a 

interpretação dos seus artigos e respetiva 

aplicação” “nem sempre revelaram 

facilidade”. Referiu, ainda, que entre os 

colegas existia “alguma confusão” tanto 

no sentido da “suposição de que toda a 

publicidade era permitida” ou “interdita”, 

como daqueles que achavam o seguinte: 

o CDD mesmo que reprima “certas formas 

de publicidade, de futuro isso deixará de 

existir, levando a que dentro de princípios 

de oferta e de procura num mercado 

aberto, a publicidade em medicina 

dentária passará a ficar liberalizada”. 

Devo realçar que toda a regulação da 

publicidade em saúde, já estava definida 

tanto pelos Estatutos da APMD, e da OMD 

posteriormente, como também pela Lei 

Geral da Publicidade, publicada em 1990. 

No entanto, já eram bem evidentes as 

dificuldades na aplicação da legislação 

existente.

No mesmo artigo, o Prof. João Aquino 

Marques exemplificou casos hipotéticos, 

mas com certeza relacionados com a 

realidade, como o da existência de 

publicidade promovendo descontos e 

o da primeira consulta gratuita com 

destartarização incluída, em que se 

alertava que esta publicidade violava 

o art.º n.º 25 e o art.º n.º 22, do Código 

Deontológico vigente, por não permitir 

que o médico dentista reduza os 

honorários ou que anuncie a gratuitidade, 

porque deve “respeitar sempre os valores 

mínimos fixados pela tabela de honorários 

da APMD”. 

“Mas o mais importante, no meu 

entender, é que tal desconto significa 

uma degradação do ato médico-

dentário uma vez que este tem de ser 

respeitado e dignificado como tal, 

não se tratando de um produto que 

é oferecido ao público em época de 

saldos ou promoções”.

Na Revista da APMD nº 22, de jan/mar 

de 1998, pág. 31, o presidente do CDD 

da altura, Prof. Américo Afonso também 

escreveu que, “infelizmente, o Conselho 

Deontológico e de Disciplina tem sido 

confrontado com significativo número de 

casos em que são indiciadas violações ao 

art.º 25º do Código Deontológico, ou seja, 

às regras da publicidade”.

A Tabela de Nomenclatura e valores 

relativos foram dados a conhecer à classe 

na Revista da APMD nº 12, de abril/junho 

de 1995, pág. 35 a 40. Esta tabela foi 

um instrumento criado em 1995, ainda 

pela APMD, com o intuito de regular a 

atividade e encontrar valores mínimos 

para os tratamentos dentários, que 

incentivassem a qualidade da prestação 

dos serviços e premiassem os doentes com 

essa mesma qualidade. 

Ainda na Revista da APMD nº 14, de 

jan/mar de 1996,  eu próprio enalteci a 

implementação dessa primeira tabela 

de honorários, “tabela que, desde 

já, obriga a todos os profissionais 

inscritos na APMD a praticá-la”, pois 

a sua ausência fez com que existisse 

“uma disparidade de valores”, 

com “alguns colegas a praticarem 

honorários demasiado baixos, sem 

quantificar a realidade dos custos”, cujo 

comportamento “mostra até um certo 

desrespeito por si próprio”. 

Ainda no mesmo artigo, questionava: 

“Como será possível implementar desde 

já esta tabela, quando os vários sistemas 

de saúde ainda não a aceitaram?”. E dizia 

que era necessária “a consciencialização 

de todos para a necessidade de se adotar 

esta tabela, em prol da dignificação da 

classe”.

Entretanto, é preciso relembrar que esta 

Tabela de Nomenclatura e valores relativos 

teve que ser revogada pelo CDD, por 

imposição da Autoridade da Concorrência, 

em 2005.

Ora, com isto torna-se evidente que, desde 

o início da nossa atividade, este tema da 

divulgação da atividade profissional é 

uma preocupação constante e um ponto 

de grande atenção por parte dos vários 

membros que integraram o Conselho 

Deontológico e de Disciplina ao longo dos 

anos.

Entretanto passaram-se mais de 20 anos e 

o que é que mudou?

•  Éramos cerca de 2.000 médicos dentistas 

na altura que a OMD foi criada, em 1999, 

“Desde o início da nossa 
atividade, este tema da 
divulgação da atividade 

profissional é uma 
preocupação constante e um 
ponto de grande atenção por 

parte dos vários membros 
que integraram o Conselho 

Deontológico e de Disciplina 
ao longo dos anos”
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e agora somos 12.000. Em 20 anos, a 

classe tornou-se seis vezes maior!

•  A Tabela de Nomenclatura e valores 

relativos teve que ser suspensa em 

2005, por imposição da Autoridade da 

Concorrência.

•  Em 2007, a OMD emitiu o Regulamento 

nº115/2007 relativo à divulgação 

da atividade profissional do médico 

dentista.

•  As leis que regulam a publicidade 

mudaram, com avanços e recuos quanto à 

sua regulação, diretamente relacionados 

com as políticas económicas europeias 

vigentes, em que imperava um forte 

pendor de ideias neoliberalistas, levando 

à crença de que seria o próprio mercado 

a regular a atividade.

•  A ERS, impelida pela situação criada 

de incremento da utilização de meios 

publicitários em todas as áreas da saúde, 

acabou por tomar, em 2014, a iniciativa 

de chamar a si alguma responsabilidade 

nesta regulação. Mas o Regulamento 

sobre a Publicidade que fez publicar, a 

Recomendação nº 1/2014, estipulando 

um conjunto alargado de diretrizes a 

observar pelos prestadores de cuidados 

de saúde no âmbito da publicidade em 

saúde, não correspondeu às expectativas 

criadas pela OMD, nem foi de acordo 

com os interesses dos doentes. O seu 

articulado é de difícil compreensão, 

interpretação e aplicação. Em resumo, se 

pretendia atuar e regular, não o faz por 

paralisia legislativa.

•  Surgiram a implementação dos 

novos Estatutos da OMD e Código 

Deontológico.

•  Os médicos dentistas passaram de uma 

prática clínica preferencialmente isolada 

para uma prática clínica integrada.

•  As clínicas dentárias de 1995, detidas 

maioritariamente por médicos 

dentistas, são agora em larga 

escala detidas por grandes grupos 

empresariais.

•  Se na altura só existiam subsistemas de 

saúde, agora, para além destes, proliferam 

os seguros e os planos de saúde.

Resultado direto ou não destas sucessivas 

alterações e mudanças ao longo destes 

20 anos, a verdade é que, atualmente, a 

publicidade em saúde é mais agressiva e 

mais lesiva dos interesses dos doentes e 

dos seus prestadores.

Tudo isto leva a questionar-me: Será que 

as sociedades modernas se tornaram 

sociedades de pessoas diferentes, que 

procuram o barato (idealmente de 

borla...), o muito rápido e, se possível, 

descartável?

Quero acreditar que não, pois a saúde, 

sendo um direito fundamental e 

inegociável, obriga a que os serviços 

prestados pelos médicos dentistas 

tenham obrigatoriamente que ser 

de qualidade e que a relação entre o 

médico e o doente seja de proximidade 

e confiança. 

Por acreditar que estamos na fase 

de mudança de paradigma, gostava 

de recordar a ação do Conselho 

Deontológico e de Disciplina no que 

respeita à violação das normas de 

divulgação da atividade. Como exemplo, 

deixo-vos os dados dos últimos dois 

anos: em 2017, foram desencadeadas 

51 ações disciplinares e, em 2018, foram 

mais 49.

Como se vê, a publicidade em saúde 

continua a ser um tema de capital 

importância e que mereceu uma atenção 

redobrada por parte do legislador. Desde 

logo, em 2015, como é do conhecimento 

público, foi aprovado o regime jurídico 

a que devem obedecer as práticas de 

publicidade em saúde (Decreto-Lei nº 

238/2015).

E, mais recentemente, o novo Código 

Deontológico da OMD - que entrou 

em vigor no passado dia 19 de 

junho - tem um título (TÍTULO III) 

inteiramente dedicado à matéria da 

publicidade, onde estão reguladas 

matérias como:

•  Proibição da indução de aquisição 

de serviços de saúde sem atender à 

necessidade clínica do doente;

•  Conteúdos permitidos e proibidos;

•  Suportes admitidos;

•  Divulgação por via eletrónica (Internet e 

redes sociais);

•  Rastreios epidemiológicos e ações de 

promoção de saúde oral;

•  Relação do médico dentista com os meios 

de comunicação social.

A publicidade em medicina dentária 

continua a merecer toda a atenção 

por parte Conselho Deontológico 

e de Disciplina que, não obstante 

a suas competências em termos 

de ação disciplinar da OMD, tem 

também adotado uma atitude 

informativa e pedagógica junto da 

classe, nomeadamente nos cursos 

de formação contínua e sessões 

dos temas socioprofissionais no 

congresso, quer ainda junto da 

“futura classe”, com sessões de 

esclarecimento anuais aos alunos 

finalistas do mestrado integrado em 

Medicina Dentária.

A defesa de uma medicina dentária de 

qualidade e digna começa em primeiro 

lugar por nós, médicos dentistas, que 

devemos respeitar e fazer respeitar os 

nossos princípios éticos e profissionais.

Luís Filipe Correia

Presidente do Conselho Deontológico e 

de Disciplina
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Publicidade em saúde 

Conselho Europeu dos Médicos 
Dentistas dividido

A OMD votou contra o draft sobre a “Pu-

blicidade e a profissão de médico dentis-

ta”, apresentado pelo Conselho Europeu 

dos Médicos Dentistas (CED), na Assem-

bleia-Geral de 24 de maio. A delegação 

portuguesa deixou registado o seu contri-

buto que, apesar de ter sido recusado na 

sessão plenária, foi considerado na resolu-

ção final do CED. 

A Ordem observou que todas as associa-

ções profissionais representadas no CED 

devem poder exercer, através desta es-

trutura, o lobby que lhes está vedado, a 

cada uma, isoladamente, no seu país de 

origem. Por isso, considerou que o draft 

proposto pelo CED não encorajava a ado-

ção de medidas legislativas, além de ser 

pouco assertivo e frontal. 

Na declaração de voto portuguesa foi ex-

posto o facto de a uma organização com 

a natureza jurídica de lobista ativo, tal 

como é o CED, não poder admitir-se re-

ceios de punição, pois o posicionamento 

deve ser político. 

A Ordem votou contra o ponto II, intitu-

lado “Publicidade e a profissão de médico 

dentista”, da resolução “Publicidade dos 

Serviços de Saúde”, por entender ainda 

que se retrocedeu ao não estar este do-

cumento de acordo com a resolução “Me-

dicina Dentária Corporativa”, adotada 

previamente pelo CED, com o apoio de 

Portugal. 

No entender da OMD, “não se compreen-

de a atividade de lobby sem liberdade de 

defesa de interesses de forma frontal, leal 

e honesta”. Por isso, a comitiva lusa de-

safiou a organização europeia a produzir 

“um documento assertivo e frontal, orien-

tado para o legislador europeu e para o 

encorajamento dos estados membros à 

adoção de medidas legislativas ou outras 

de proteção do paciente, no que respeita 

a publicidade”. 

Por outro lado, a comitiva portuguesa 

propôs a inserção do seguinte: “Ao con-

trário dos médicos dentistas, as redes de 

prestadores, seguros e planos de saúde 

não estão obrigadas a cumprir com as 

mesmas regras deontológicas aplicáveis 

aos profissionais individuais de saúde. 

Haverá indício de que algumas destas es-

truturas angariam pacientes através de 

marketing agressivo, focado no preço, em 

tratamentos gratuitos e em planos de pa-

gamento que poderão conduzir os pacien-

tes a perceções erróneas”.

Apesar da recusa da proposta da OMD 

pela Assembleia-Geral do CED - sete fo-

ram os votos a favor, 24 contra e sobretu-

do 16 abstenções -, no capítulo dedicado 

à publicidade na profissão, a resolução 

aprovada na Assembleia-Geral do CED 

reconhece a matéria defendida pelos 

portugueses e estabelece um “Código de 

Conduta” que define “os princípios orien-

tadores para a conduta profissional e éti-

ca na Europa”. O Conselho Europeu dos 

Médicos Dentistas lembra que, ao contrá-

rio dos profissionais, “as cadeias corpora-

tivas geralmente não estão vinculadas aos 

mesmos códigos de conduta que se apli-

cam aos profissionais de saúde”. “Parece 

haver alguma evidência de que algumas 

cadeias dentárias tentaram recrutar pa-

cientes através de marketing mais agres-

sivo, focado em preços e planos de paga-

mento, o que potencialmente enganou os 

pacientes”, lê-se na resolução, na qual o 

CED toma a posição de que a regulação 

em medicina dentária deve incluir todos 

os operadores, de acordo com o princípio 

de igualdade de tratamento e de concor-

rência justa.

Sobre a publicidade nos serviços de saú-

de, o CED constata que há necessidade de 

regras claras, qualquer que seja a forma 

em que possa aparecer a nível nacional, 

que sigam as diretrizes éticas e sejam apli-

cadas por todas as partes interessadas em 

anunciar serviços de medicina dentária. 

“A preocupação com a segurança do pa-

ciente e a manutenção de uma relação de 

confiança entre o médico dentista e o pa-

ciente devem estar na base dessas regras”, 

revela o documento. 

A organização europeia defende que um 

anúncio deverá respeitar os direitos do 

paciente, ser claro e identificado como 

publicidade. Por outro lado, a resolução 

indica que a promoção de serviços de saú-

de não deve ser enganosa, nem prometer 

resultados irrealistas. Nem deve encorajar 

o tratamento com recurso a incentivos 

económicos, financeiros ou pecuniários ou 

recorrer a testemunhos de profissionais e 

pessoas com notoriedade, que induzam o 

paciente a contratar serviços que não tra-

zem benefício clínico ou para o seu bem-

-estar. 

Na sua intervenção na Assembleia-Ge-

ral do CED, Filipa Carvalho Marques, 

diretora do Departamento Jurídico da 

OMD, ressaltou “o direito e o dever à 

transmissão de informação correta e 

com veracidade na publicidade para 

além do dever de lutar contra a frau-

de e, consequentemente, contra sis-

temas paralelos de compensação que 

se encontram obviamente presentes 

em anúncios de tratamentos dentários 

gratuitos”. Salientou também a impor-

tância de levar em consideração o do-

cumento português previamente sub-

metido ao CED, designado “Advocacy 

interest in the regulation of advertising 

practices in Dentistry”.

Integraram a comitiva portuguesa o bas-

tonário da OMD, Orlando Monteiro da 

Silva, o presidente do Conselho Deonto-

lógico e de Disciplina, Luís Filipe Correia, 

a membro suplente do Conselho Diretivo, 

Patrícia Manarte Monteiro, e a diretora 

do Departamento Jurídico, Filipa Carvalho 

Marques. 
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Licenciaturas em Portugal perdem valor
O relatório Outlook Employment 2019, da 

Organização para a Cooperação e Desen-

volvimento Económico (OCDE), indica que 

Portugal é o país do grupo onde é mais 

provável os jovens licenciados terem uma 

remuneração baixa.

“O crescimento do salário médio foi parti-

cularmente fraco em ocupações altamente 

qualificadas, que tendem a empregar uma 

parcela elevada de trabalhadores com edu-

cação superior”, lê-se no documento. 

Dos 32 países que integram a OCDE, Portu-

gal é a nação onde a licenciatura mais valor 

perdeu, verificando-se que, entre 2006 e 

2016, a diferença salarial entre os detento-

res deste diploma e aqueles que concluíram 

o ensino secundário caiu 22,8%. A proba-

bilidade de um recém-licenciado encontrar 

saídas profissionais com salários mais eleva-

dos diminuiu 25% (a média da OCDE é de 

6,4%), aumentando, por outro lado, a pos-

sibilidade de ficar num escalão remunerató-

rio mais baixo. 

Além de Portugal, também a Hungria, Eslové-

nia, Chile e Polónia seguem tendência seme-

lhante. No lado oposto da tabela, figuram a 

Bélgica, o Reino Unido e a Estónia, com os sa-

lários de quem detém formação superior a su-

birem 5,9%, 8,9% e 17,8%, respetivamente. 

No caso da medicina dentária, o Diagnós-

tico à Empregabilidade vai de encontro à 

realidade relatada pela OCDE. No estudo 

da OMD, é possível aferir que os formados 

há menos de uma década, para além de 

enfrentarem dificuldades crescentes de in-

tegração no mercado de trabalho, têm um 

início de carreira marcado por uma remu-

neração baixa - quer para os que trabalham 

muitas horas, quer para os que trabalham 

menos. Motivos que têm levado o bastoná-

rio Orlando Monteiro da Silva a alertar e 

defender que “o acesso à formação gradua-

da deveria ser adaptado às necessidades de 

procura do nosso país”.

Relatório OCDE

Fonte: https://www.oecd.org/employment/outlook/
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De 4 a 8 de setembro 

ADA FDI World Dental Congress em 
São Francisco

Pela primeira vez, e após mais de 20 anos 
de parceria, FDI (Federação Dentária In-
ternacional) e ADA (Associação America-
na de Medicina Dentária) fundem as suas 
reuniões num único congresso: o ADA FDI 
World Dental Congress. 

O evento terá lugar em São Francisco, 
entre 4 e 8 de setembro, e dará enfoque 
à formação contínua, ao abordar temas 
relacionados com higiene oral, medicina 
oral, pediatria, patologia, restauração, ca-
riologia e oclusão.

Destaque também para a conferência do 
Fórum Mundial de Saúde Oral, intitulada 
“Cobertura Universal de Saúde: o bom, o 
mau e o necessário para a saúde oral”. A 
OMD participará no painel, representada 
pelo bastonário. Orlando Monteiro da Sil-
va apresentará o tema “Integrar o médico 
dentista nos cuidados de saúde primários 
– o exemplo português”, relatando o ca-
minho percorrido pelos médicos dentistas 
no Serviço Nacional de Saúde, desde que 
arrancou a experiência-piloto de integra-
ção da medicina dentária nos centros de 
saúde, em 2016.

O programa desta edição contem-
pla igualmente diversas conferências, 
workshops e cursos práticos, organizados 
tanto pela FDI, como pela ADA. Entre as 
novidades deste ano está o encontro or-
ganizado pelo Comité de Jovens Médicos 
Dentistas da ADA, direcionado para pro-
fissionais graduados há menos de 10 anos 
e estudantes. Haverá ainda uma reunião 
sobre liderança feminina na medicina 
dentária e eventos de networking, dan-
do aos participantes a possibilidade de 
interagirem e aprenderem com outros 
colegas.
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