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Editorial
Miguel Pavão   Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

Um ponto de viragem!
Quando a mudança acontece é espera-
do e legítimo que quem de novo chega 
coloque em prática novas propostas, 
abordagens e diferentes formas de en-
frentar os desafios.

O ano 2020 tem sido repleto de mudança!
Algumas por imposição e outras por 
opção.

Indiscutível foi a opção que a nossa 
classe profissional tomou ao eleger um 
novo executivo e Governance, para uma 
renovada Ordem dos Médicos Dentistas. 

Através de um sufrágio participado, 
como não havia exemplo até então, a 
nossa classe profissional demonstrou-
-se viva, desperta e participativa para 
enfrentar uma nova era em prol da 
profissão. Ambicionando uma Medicina 
Dentária que valorize os seus profissio-
nais e beneficie a população portugue-
sa — esta ainda muito carente de cui-
dados orais e desprotegida de políticas 
de saúde oral, que sucessivos governos 
teimam não dar a devida priorização.

A par, por mera imposição de um mal-
fadado vírus, vivemos tempos únicos, 
inesperados e plenos de incerteza. 
Uma pandemia que perdurará na me-
mória dos médicos dentistas, marcada 
por uma histórica e desastrosa sus-
pensão da nossa atividade médica, que 
muito afetou o nosso quotidiano.

Os tempos que se avizinham são exi-
gentes. A determinação e foco nos nos-
sos princípios e ideais não se podem 
desvanecer. Refiro-me, particularmen-
te, à reforma que urge fazer do PNPSO 

(Programa Nacional de Promoção da 
Saúde Oral), nomeadamente do pro-
grama “cheque-dentista”, bem como 
à ausência de uma política de literacia 
em saúde oral e de prevenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refiro-me também às questões de 
publicidade em saúde, concorrência 
desleal e falta de regulação dos acor-
dos com os seguros e planos de saú-
de. Enfatizo ainda a lacuna no acesso 
à saúde oral nos cuidados de saúde 
primários, assim como a falsa promes-
sa de criação da carreira especial para 
os médicos dentistas e a definição das 
unidades de saúde oral nestes servi-
ços. Não podemos continuar a assistir 
impávidos e serenamente a uma repe-
tida e anunciada, muitas vezes até de 
forma faustosa, promessa, que nunca 
se cumpriu. Não podemos viver numa 
espera de decisões que deveriam ter 
sido tomadas há vários anos e que 
desvirtuam o funcionamento de uma 
profissão regulada, como é a Medicina 
Dentária.

A pandemia COVID-19 é, de facto, o 
início de uma nova era para a Huma-

nidade, demonstrando de forma inequí-
voca o papel crucial que a saúde apre-
senta para o bem-estar da população, 
para o desenvolvimento económico e 
a prosperidade das nações. Não pode-
mos deixar escapar esta oportunidade 
em fazer sobressair o importante papel 
do médico dentista na saúde e a rele-
vância da saúde oral para a saúde geral. 
Os próximos anos serão, certamente, um 
misto de desafios, fraquezas e oportuni-
dades, marcados pelo arrojo de mudança.

Desejam-se líderes fortes, capazes de 
assumir este desafio.

Desafio consubstanciado por um qua-
dro comunitário para a nova década de 
quase 58 mil milhões de euros.

A agenda desta nova Ordem estará as-
sente em pontos cardeais: as novas es-
pecialidades e áreas das competências 
setoriais; as reformas de políticas de 
saúde oral; a readequação e redimen-
sionamento do ensino para garantir a 
qualidade e brio de uma profissão de 
futuro e para uma empregabilidade 
atrativa, valorizada e justa.

Não podemos ficar amarrados ao pas-
sado. Precisamos estar convictos de 
que apostar na mudança é possível 
e que esta é a única oportunidade de 
conseguir investir num futuro melhor.

Este é um tempo de viragem, que já se 
iniciou. Cada médico dentista tem uma 
responsabilidade própria para que esta 
mudança seja realizada.

Façamos juntos esta mudança!

“Não podemos ficar 
amarrados ao passado. 
Precisamos estar 
convictos de que 
apostar na mudança é 
possível e que esta é a 
única oportunidade de 
conseguir investir num 
futuro melhor”
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Comissão Científica e Centro 
de Formação Contínua

Conselho Diretivo elegeu direção

 O Conselho Diretivo da OMD no-
meou as equipas que vão integrar o 
Centro de Formação Contínua (CFC) e 
a Comissão Científica durante os pró-
ximos quatro anos. 

António Duarte Mata preside a Comis-
são Científica. Este órgão consultivo, 
não estatutário, do bastonário e do 
Conselho Diretivo tem como princi-
pal área de intervenção a elaboração 
do programa científico do congresso 
anual da OMD.

António Roma Torres é o presidente 
do CFC, o órgão não estatutário que 
prepara o programa anual da forma-
ção contínua da Ordem e organiza os 
respetivos cursos. Outra das áreas 
de intervenção deste organismo é a 
acreditação de eventos de formação 
externos. 

 Teresa Canadas é a vice-presiden-
te do Conselho Diretivo (CD), lidera-
do pelo bastonário da OMD, Miguel 
Pavão. Na primeira reunião do CD 
foram ainda eleitos o médico den-
tista Manuel Nunes para o cargo de 
tesoureiro e os médicos dentistas 
Maria João Ponces e Gonçalo Assis 
para secretários. Como primeiro pas-
so para implementar uma política de 
proximidade, a equipa, empossada 
em julho, decidiu disponibilizar as 
atas das reuniões do CD na página 
eletrónica da OMD (acesso reserva-
do para membros). Os órgãos sociais 
eleitos para o quadriénio podem ser 
consultados em:
www.omd.pt/info/orgaos-sociais 

NOMEAÇÃO DE EQUIPAS 

Manuel Nunes

António Roma Torres

Teresa Alves Canadas

António Duarte Mata

http://www.omd.pt/info/orgaos-sociais/


https://www.ravagnanidental-portugal.com/
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 Nos últimos três meses, o Presiden-
te da República recebeu o bastonário 
da OMD, Miguel Pavão, para se inteirar 
do impacto da COVID-19 na medicina 
dentária. Nas duas audiências, que 
ocorreram em agosto e em outubro, 
Marcelo Rebelo de Sousa tomou co-
nhecimento das dificuldades e neces-
sidades da profissão, agudizadas pelas 
medidas implementadas para travar a 
pandemia. 

Nas reuniões com o Presidente da Re-
pública foi ainda discutido o futuro da 
profissão, tendo sido abordadas ques-
tões como a formação de médicos den-
tistas em excesso e a criação de linhas 
de apoio à integração destes profissio-
nais no SNS, bem como a melhoria do 
acesso dos mais desfavorecidos à saú-
de oral. 

  FUTURO DA PROFISSÃO

Medicina dentária na agenda 
do Presidente da República 

  ENSINO SUPERIOR

Ordem quer ser ouvida  
na fixação de vagas 

 © 2016-2019 Presidência da República Portuguesa

 Foto: Antenna on Unsplash

 Em novembro, o bastonário 
da OMD e o secretário de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior reuniram para analisar 
a qualidade do ensino superior 
de medicina dentária em Portu-
gal. Miguel Pavão manifestou a 
João Sobrinho Teixeira as suas 
preocupações quanto ao futuro 
da profissão, que continua a for-
mar cerca de 500 médicos den-
tistas por ano, que se deparam 
com um mercado de trabalho 
saturado. Indicou que 14% dos 
médicos dentistas estão emi-
grados e que o número está a 
crescer exponencialmente. O 
bastonário considerou urgente 
diminuir o número de vagas e 
referiu que quer acompanhar a 
fixação dos numerus clausus. 



https://www.stericycle.pt/contactos
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 O Conselho dos Jovens Médicos Dentistas 
da OMD (CJMD) e o Conselho Nacional de 
Juventude (CNJ) estiveram reunidos em ou-
tubro para debaterem ideias para melhorar o 
acesso e empregabilidade na medicina den-
tária. O bastonário da OMD, Miguel Pavão, 
participou também no encontro para falar de 
alguns projetos. Foi o caso da reformulação 
das Jornadas da Primavera, direcionando-as 
para os membros mais jovens e do desenvol-
vimento de sinergias e debates que envolvam 
as restantes ordens profissionais. 

O CJMD explicou que este órgão consultivo 
quer debater os temas que afetam os jovens 
médicos dentistas, como a questão da em-
pregabilidade e o posicionamento na área da 
saúde pública. Missão partilhada pelo CNJ, 
que aproveitou para apresentar a bolsa de 
Formadores e Facilitadores, através da qual 
são disponibilizadas várias ações de forma-
ção e facilitação a organizações juvenis e ou-
tras entidades.

 DEBATE DE IDEIAS 

Jovens médicos dentistas 
e juventude nacional 

 COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL

Competências linguísticas  
na agenda da OMD e Camões, I.P. 

 A Ordem dos Médicos Dentistas e o 
Camões, I.P., estiveram reunidos para 
analisarem formas de cooperação ins-
titucional. Durante o encontro, o basto-
nário da OMD, Miguel Pavão, e o presi-
dente do Conselho Diretivo do Camões, 
I.P., o embaixador Luís Faro Ramos, 
falaram sobre instituir na Ordem um 
exame de competências linguísticas 
para o exercício da profissão no Esta-
do-Membro de acolhimento de candi-
datos nacionais de países, cujo idioma 
oficial não seja o português e que fize-
ram a sua formação também em língua 
estrangeira.

Na reunião, que contou também com 
a participação dos vogais do Conselho 

Diretivo da OMD, Maria João Ponces, 
e da Língua e Cultura do instituto pú-
blico português, João Neves, foi abor-

dado também o posicionamento da 
medicina dentária enquanto fator de 
coesão social. 

  Embaixador Luís Faro Ramos, presidente do Camões, I.P., Miguel Pavão, bastonário 
da OMD, e João Neves, vogal do instituto público português para a Língua e Cultura 

  (Da esq. para a dir.) Lucas Martins, vogal da direção do CNJ, Miguel Pavão, 
bastonário da OMD, e Rita Saias, presidente do CNJ



https://www.parodontax.pt/
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 ACES DOURO SUL

Médica dentista 
coordena Unidade de 
Recursos Assistenciais 
Partilhados

 MÉDICO DENTISTA MIGUEL GOMES 

Novo diretor executivo 
da Ordem

 Elisa Laranjo foi designada 
para a coordenação da Unida-
de de Recursos Assistenciais 
Partilhados (URAP) do ACES 
Douro Sul pela diretora exe-
cutiva, depois de ouvido o con-
selho clínico e os profissionais 
de saúde que compõem este 
organismo. A médica dentista 
está em funções de coorde-
nação desde 12 de novembro e garante estar “muito motivada 
para desempenhar esta missão”. Esta unidade desempenha 
funções de prestação autónoma de serviços clínicos e de saú-
de à comunidade, às diversas unidades do ACES, bem como 
operacionaliza as ligações funcionais aos serviços hospitala-
res e a outros campos de intervenção. É constituída por pro-
fissionais de várias áreas da saúde (à exceção dos médicos de 
família e de saúde pública), pelo que o cargo, refere, agrega 
“muito trabalho e a compreensão dos assuntos das diferentes 
profissões”. “É um desafio”, afirma. 

Elisa Laranjo iniciou o seu percurso profissional no setor 
público em 2007, no Serviço Regional de Saúde dos Açores. 
Desde 2018, exerce medicina dentária no Serviço Nacional de 
Saúde, estando afeta à Administração Regional de Saúde do 
Norte (zona de onde é natural).

A OMD saúda a escolha, considerando uma “decisão de gran-
de importância e reconhecimento do papel da medicina den-
tária nas equipas dos cuidados primários”. 

 Em outubro, o Conselho 
Diretivo da Ordem dos Mé-
dicos Dentistas nomeou o 
diretor executivo, que será 
responsável pela gestão e 
operacionalização da estru-
tura interna da instituição. 

Miguel Gomes licenciou-
-se em Medicina Dentária 
pela Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade do 
Porto, em 1999. 

Entre 2001 e 2009 concluiu 
duas Pós-Graduações, um 
curso de Especialização e 
frequentou um Mestrado, na 
área clínica de Medicina Den-
tária pelas Faculdades de Me-
dicina Dentária e de Medicina 
da Universidade do Porto.

Obteve o Diploma de Estudos 
Avançados (DEA) pela Uni-
versidade de Barcelona em 
2004. Concluiu a Pós-Gra-
duação em Gestão e Direção 
de Serviços de Saúde, na 
Porto Business School, em 
outubro de 2019.

Desde 2001 até 2017 exerceu 
prática clínica no Hospital 
Lusíadas Porto e posterior-
mente, foi Diretor Clínico do 
Serviço de Medicina Dentária 
na Clínica CUF de S. João da 
Madeira até 2018.

Miguel Gomes é docente de 
Anatomia Humana no Ins-
tituto Politécnico de Saúde 
do Norte (IPSN) desde 1999, 
sendo, desde 2005, Regente 
da Disciplina do Anatomia Hu-
mana na mesma instituição. 

Atualmente é aluno de Dou-
toramento da Universidade de 
Santiago de Compostela (USC) 
e investigador associado do 
Instituto de Investigação e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formação Avançada em Ciên-
cia e Tecnologias de Saúde 
(IINFACTS) desde 2017.

Foi orador em diversas Con-
ferências e Seminários.

É membro da Assembleia Ge-
ral do Centro de Informação 
de Consumo Arbitragem do 
Porto desde 2017.

Desde 2016 é membro da Co-
missão de Acompanhamento 
da Toxicodependência da As-
sembleia Municipal do Porto.

Foi membro da Assembleia 
Geral da Agência de Energia do 
Porto (ADEP) entre 2015 e 2017. 
É administrador não executi-
vo da Associação Porto Digi-
tal desde 2015.

Foi membro do Conselho 
Consultivo da Entidade Re-
guladora da Saúde (ERS) en-
tre 2014 e 2018. 

O novo diretor executivo da 
OMD é ainda membro do 
Conselho Consultivo do Tri-
bunal da Comarca do Porto 
e presidente da Direção da 
DECO – Norte desde 2014.

É membro da Assembleia Mu-
nicipal da Câmara Municipal 
do Porto desde setembro 2013. 

Desde julho de 2019 é admi-
nistrador não executivo da 
Empresa Águas do Porto, EM.

 Artur Lima assumiu a vice-presidência do Governo dos 
Açores a 24 de novembro, data em que o executivo liderado 
por José Manuel Bolieiro tomou posse. 

O médico dentista foi eleito deputado à Assembleia Legislati-
va Regional a 25 de outubro. Recorde-se que o PS venceu as 
legislativas regionais, mas perdeu a maioria absoluta. PSD, 
CDS-PP e PPM anunciaram um acordo de governação e al-
cançaram o apoio parlamentar do Chega e Iniciativa Liberal. 

 MÉDICO DENTISTA ARTUR LIMA

Vice-presidente do 
Governo dos Açores 
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Cursos online

Formação contínua para 
2021

 Mais cursos, mais áreas de conhecimento 
e componente online. Estas são as principais 
novidades do Calendário de Eventos do Centro  
de Formação Contínua (CFC) para 2021. 

Para o próximo ano, em virtude da situação 
epidemiológica do país, os cursos serão 
transmitidos online, em direto, via streaming, 
tal como tem vindo a acontecer nos 
últimos meses. Para o presidente do 
CFC, António Roma Torres, esta decisão 
vai “permitir mitigar as assimetrias 
geográficas, tornando a formação 
mais acessível a todos os médicos 
dentistas”. 

Em 2021, o CFC aumentou a oferta de 
cursos, mantendo a formação teórica 
e modular, bem como os cursos 
hands-on. Haverá também uma 
aposta nas técnicas e tecnologias 
clínicas, com conteúdos mais 
basilares e estruturais da profissão. 
O Calendário de Eventos poderá ser 
consultado na página eletrónica da 
OMD, em www.omd.pt/formacao. 

ADSE

OMD acompanha 
processo de 
revisão  
da tabela

 A Ordem dos Médicos Dentistas 
e a ADSE reúnem durante o mês 
de dezembro para abordarem a 
revisão da tabela de referência 
do subsistema de saúde dos 
trabalhadores da Administração 
Pública. 

No último encontro, que aconteceu 
em setembro, ficou acordado entre 
as duas entidades o agendamento 
de uma reunião assim que estiverem 
analisados todos os contributos e 
ouvidos os vários intervenientes no 
processo. Recorde-se que uma das 
primeiras iniciativas da atual direção 
da OMD, que assumiu funções em 
julho, foi requerer que os novos 
valores tenham em conta a tabela de 
referência de custos inerentes a atos 
de medicina dentária. 

Na ocasião, a OMD mostrou-se 
insatisfeita com a tabela provisória 
por considerar que os pressupostos 
que servem de base aos valores 
absolutos e relativos dos vários atos 
médicos não se coadunam com a boa 
prática da medicina dentária. A ADSE 
esteve a recolher os contributos dos 
prestadores e comprometeu-se a 
dar maior atenção às considerações 
submetidas pelos médicos dentistas.

 O Conselho Diretivo da OMD 
aprovou na primeira reunião or-
dinária, realizada a 18 de julho, 
a criação da bolsa de formação 
para médicos dentistas. Esta terá 
o valor de 5.000€ e é, segundo a 
direção, um sinal da “vontade em 
mudar” e de incentivar e apostar 

na atualização do conhecimento e 
dos valores médicos, humanos e 
sociais. O bastonário Miguel Pa-
vão anunciou que há já uma verba 
alocada a esta bolsa, que resulta 
da poupança alcançada na organi-
zação da cerimónia de tomada de 
posse dos novos órgãos sociais.  

  CONSELHO DIRETIVO APROVA

Bolsa de formação para médicos dentistas

Post-it Verde
Dicas para um consultório mais sustentável:

1.  Utilizar copos de vidro  ou aço inoxidável2.  Utilizar a folha de esterilização que envolve  o tabuleiro como babete3.  Instalar nos wc autoclismos  com descarga dupla, ao invés  da convencional

http://www.omd.pt/formacao
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efesa da saúde oral 
para melhorar a 
qualidade de vida 
da população, valo-
rização dos médi-
cos dentistas e da 
qualidade do ensino 
de medicina dentá-

ria em Portugal são as prioridades da 
equipa liderada por Miguel Pavão para 
o mandato de quatro anos. 

Foi em junho que a classe elegeu os 
órgãos sociais para o quadriénio 2020-
2024. O bastonário e os novos membros 
do Conselho Diretivo, do Conselho Ge-
ral, da Assembleia Geral, do Conselho 
Fiscal e do Conselho Deontológico e 
de Disciplina da OMD tomaram posse 
a 18 de julho, em Braga, uma escolha 
pensada por uma equipa que quer in-
vestir numa “política de proximidade e 
descentralização”.

Na cerimónia, restrita, em virtude da 
pandemia, marcaram presença várias 
personalidades da área da saúde, do 
ensino e outras individualidades. Foi o 
caso do presidente da Câmara Munici-
pal de Braga, Ricardo Rio e do secretá-
rio Estado da Presidência do Conselho 
de Ministros, e também médico dentis-
ta, André Moz Caldas, em representa-
ção do Governo. 

Miguel Pavão, bastonário da OMD

“Mudar o rumo da profissão” 
é uma prioridade

D

  Miguel Pavão, bastonário da OMD, Carlos Silva, presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, e Luís Filipe Correia, presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina

  Fernando Guerra, presidente do Conselho Geral
  António Ginjeira, presidente do 
Conselho Fiscal
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  Miguel Pavão no discurso de tomada de posse como bastonário da OMD

No discurso de tomada de posse, o novo 
bastonário deixou claras as diretrizes 
estabelecidas pela sua direção: “de-
fesa rígida da ética e do nosso Código 
Deontológico”, combater a “desvalori-
zação do ato médico”, “criar mecanis-
mos de responsabilização de entidades 
empresariais de prestação de serviços” 
em matéria de “práticas abusivas de 
publicidade em saúde”, “rever o atual 
sistema de contratação de médicos 
dentistas pelo Serviço Nacional de 
Saúde”, alocar “25% de verbas para a 
saúde oral” da Taxa Acrescentada nas 
Bebidas Açucaradas e reformar o che-
que-dentista.

Miguel Pavão sublinhou que é “hora de 
mudar o rumo da profissão” e, para tal, 
“é vital planear e preparar uma nova 
etapa de maturação, consolidação e 
otimização de uma classe profissional, 
que se quer respeitada e valorizada”.

Na agenda, para os próximos anos, 
está a formação e o mercado de tra-
balho. “Garantir a qualidade no ensino 
pré e pós-graduado, pela atualização 
do conhecimento e dos valores médi-
cos, humanos e sociais” é um dos ob-
jetivos, assim como apostar e valorizar 

a “prevenção em saúde oral, a literacia 
em saúde e as medidas profiláticas”. 
Medidas que, sublinhou, “têm de fazer 
parte da uma estratégia nacional, onde 
os médicos dentistas se devem empe-
nhar”, sobretudo num momento em 
que a dimensão social e económica do 
país tem um enorme impacto no aces-
so aos cuidados de saúde oral.

Dirigindo-se aos médicos dentistas, o 
bastonário salientou que no seu man-
dato vai apostar na proximidade, “es-
timulando as delegações regionais”. 
Para tal, anunciou a criação do Gabi-
nete de Acompanhamento ao Médico 
Dentista, “para que seja a Ordem a ir ao 
encontro dos colegas” e do canal “Via 
Verde Bastonário”. 

Citando o programa eleitoral que 
submeteu a sufrágio, destacou dois 

projetos importantes: fomentar a for-
mação na área da sustentabilidade da 
“Medicina Dentária Verde” e posicio-
nar a medicina dentária portuguesa 
no “Roteiro Mundial de Turismo de 
Saúde”.

Por fim, lembrou que a COVID-19 veio 
expor as fragilidades da profissão, ga-
rantindo apoio e atenção a todos os 
médicos dentistas. “Só unidos e em 
espírito de colaboração responsável, 
consciente e coletivo, podemos levar a 
nossa profissão a um futuro mais digno 
e respeitado na vida dos portugueses”, 
concluiu.

A cerimónia de tomada de posse foi 
transmitida em direto no canal YouTu-
be e na página de Facebook da OMD, 
encontrando-se disponíveis para visua-
lização. 

5% do vencimento do bastonário da 
OMD será destinado à constituição 
do Fundo Social da Ordem dos 
Médicos Dentistas 
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> Discurso direto
 
 

 

Luís Filipe Correia, presidente 
do Conselho Deontológico 
e de Disciplina

“O futuro que se nos apresenta está recheado de grandes di-
ficuldades e desafios. […] Dentro das competências estatutá-
rias que são concedidas ao CDD, isto é, garantir aos doentes, 
à comunidade em geral, assim como aos médicos dentistas 
um guia de conduta essencial para o exercício da profissão, 
entendemos que para que haja um melhor funcionamento 
deste órgão é preciso apostar em quatro ingredientes funda-
mentais: meios humanos suficientes e competentes; ferra-
mentas de trabalho e um espaço físico condigno; legislação 
adequada; trabalho e muito trabalho. […] Tudo iremos fazer 
para não desiludir quem nos confiou o desempenho desta 
espinhosa missão. Prometemos trabalho com dedicação, co-
ragem e determinação.”
 

André Moz Caldas, secretário de 
Estado da Presidência do Conselho 
de Ministros

“O Governo conta com a Ordem dos Médicos Dentistas como 
interlocutor essencial da política de saúde, em geral, e de 
saúde oral, em particular. E aqui fica ao dispor da Ordem para 
a continuidade do diálogo que tem sido permanente e assim 
deve continuar doravante”. 

Orlando Monteiro da Silva, 
bastonário cessante da Ordem 
dos Médicos Dentistas

“Foi, para mim, uma enorme honra ter dedicado essa par-
te substancial da minha vida a realizar o dever de defender 
a nossa classe e de a representar dentro e fora do país,  
perante a opinião pública, as entidades do poder político e 
nos diversos fóruns e confederações internacionais em que 
tive funções dirigentes.” 

Carlos Silva, presidente da mesa 
da Assembleia Geral

“Dignificar a profissão não é algo que caiba só aos seus re-
presentantes eleitos. Depende e muito de cada um de nós, 
no exercício diário da sua prática clínica, nos cuidados que 
prestamos, como os prestamos, na relação com os pacientes, 
na relação entre colegas e, muito importante, na imagem que 
individual e coletivamente projetamos para a sociedade.” 

João Caramês, presidente cessante 
da mesa da Assembleia Geral

“No trajeto enquanto presidente da mesa da Assembleia Ge-
ral da OMD assumi que o verdadeiro compromisso inerente 
ao cargo, apenas faz sentido, mediante um espírito de in-
dependência, capaz de escudar a OMD de interesses indivi-
duais, indesejáveis para um saudável e plural funcionamento 
da instituição.” 
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 Todos os meses, durante um dia, o 
bastonário da OMD reserva a sua agen-
da de trabalho para ouvir os médicos 
dentistas. É o Via Verde Bastonário, um 
canal criado para aproximar a institui-
ção dos seus associados. 

Através deste espaço, os membros da 
Ordem podem agendar uma audiência 
com Miguel Pavão, no sentido de expor 
as suas dúvidas, necessidades e outras 
questões. As reuniões são exclusivas 
para médicos dentistas e podem ser 
presenciais, nas instalações do Porto 
da OMD, por telefone ou por videocha-
mada (Zoom ou Google Meet).

Para dar resposta ao maior número 
possível de médicos dentistas, cada 
encontro com o bastonário tem uma 
duração de 20 minutos e carece de 
marcação prévia. O agendamento é 
realizado através do seguinte calen-

dário online, no qual é também dis-
ponibilizado o horário mensal do “Via  
Verde Bastonário”: https://calendly.com/ 
omdpt/via-verde-bastonario.

“Escutar e estar próximo dos colegas é 
importante para melhor responder às 
necessidades da profissão”, esclarece 
o bastonário, que considera que este 
canal “evidencia a aposta numa política 
de proximidade”.

O “Via Verde Bastonário” arrancou 
em outubro e, nestes dois meses de 
atividade, solicitaram audiência com  
Miguel Pavão seis associados.  

 POLÍTICA DE PROXIMIDADE

Via Verde Bastonário  
para ouvir a classe

https://calendly.com/omdpt/via-verde-bastonario
https://calendly.com/omdpt/via-verde-bastonario
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 RADIOLOGIA EM MEDICINA DENTÁRIA

OMD insiste na adequação  
das medidas a aplicar 

 Em agosto, a OMD criou um grupo 
de trabalho sobre Proteção Radiológi-
ca na Medicina Dentária com o objetivo 
de acompanhar este processo, junto da 
respetiva entidade reguladora e inspetiva 
desta área: a APA (Agência Portuguesa do 
Ambiente) e a IGAMAOT (Inspeção-Geral 
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território). 

Esta equipa, coordenada pela médica 
dentista Ana Paula Reis, está a preparar, 
em articulação com a APA, um guia de 
apoio à instrução de pedidos realizados 
neste âmbito. A criação do grupo de tra-
balho é mais um passo no esforço que a 
Ordem dos Médicos Dentistas tem vindo 
a desenvolver no sentido de mediar as 
conversações com a APA. A Ordem sa-
lienta “a abertura e postura construtiva, 
entre a OMD e a APA, para a resolução de 
um já longo processo e onde se espera a 
adequação da lei à realidade e prática da 
atividade clínica em medicina dentária.

O Decreto-Lei nº 108/2018, de 3 de de-
zembro, está em vigor desde abril do ano 
passado. Este estabelece o regime jurídi-
co da proteção radiológica, transpondo a 
Diretiva 2013/59/Euratom.  Designa a APA 
como autoridade competente e confere o 
papel inspetivo à IGAMAOT. 

O referido decreto determina que, 
até 2 de abril de 2022, o nível de 
qualificação exigido para a função 
de responsável pela proteção ra-
diológica (RPR) se encontra em 
regime transitório, uma vez que 
permite que os RPR possam exer-
cer as funções até 2022 sem que 
possuam o nível de qualificação 
especificado. 

Por outro lado, as licenças emiti-
das ao abrigo do regime anterior 
(DGS) permanecem válidas até 
ao final do respetivo prazo de va-
lidade. Por isso, não será neces-
sário qualquer procedimento junto 

da APA relativamente a essas licenças até ao 
momento da sua renovação. Contudo, deverão 
ser cumpridas as restantes disposições de se-
gurança do diploma, que já se encontram em 
vigor desde abril de 2019 (exceções se os titu-
lares procederem a alguma alteração).

O Decreto-Lei nº 10-A/2020 determina, ain-
da, que quaisquer licenças que terminem o 
seu prazo de validade entre março de 2020 
e março de 2021 serão consideradas válidas 
até 31 de março de 2021, como medida de 
resposta à pandemia COVID-19. 

Tome nota:
 
No 29º Congresso da 
OMD, a coordenadora do 
grupo de trabalho sobre 
Proteção Radiológica na 
Medicina Dentária, Ana 
Paula Reis, é a oradora 
de uma conferência 
sobre “Registo e 
licenciamento de 
radiologia em medicina 
dentária”. A sessão, 
integrada “Na Ordem do 
Dia”, está agendada para 
dia 27 de novembro, às 
10h00.  

 Ana Paula Reis, 
coordenadora do 

grupo de trabalho 
sobre Proteção 
Radiológica na 
Medicina Dentária



https://youtu.be/mjOX0pirXn0


http://www.dentalpower.com.pt
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ESPECIAL OMD

COVID-19
•  Está a medicina dentária preparada para 

enfrentar a pandemia? 
• Médicos dentistas no SNS 24 
•  Testes à COVID-19: Ordem estabelece 

parceiras para médicos dentistas e equipas
•  Guia para enfrentar o dia-a-dia nas 

clínicas e consultórios
•  Webinars e Linha de Apoio ao Médico 

Dentista COVID-19 - Outono/ Inverno

 Foto: Bermix Studio para Unsplash
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 Passaram oito meses desde que Por-
tugal registou os primeiros casos de 
COVID-19. As repercussões da pandemia 
na medicina dentária sentiram-se quase 
de imediato com o encerramento das clí-
nicas e consultórios – com a exceção dos 
atendimentos urgentes e inadiáveis - du-
rante quase dois meses. Com a retoma 
da atividade, os médicos dentistas prova-
ram ser capazes de garantir a segurança 
dos seus pacientes e equipas, mesmo 
estando na linha da frente. 

Por isso, a classe está confiante de que 
está preparada para continuar a ativi-
dade em plena segunda vaga pandé-
mica. Da parte da Ordem dos Médicos 
Dentistas, garante o bastonário, “tudo 
será feito para dar a cobertura e o apoio 
necessário para aquilo que iremos cer-
tamente enfrentar”. “Estamos juntos 
nesta pandemia”, frisa Miguel Pavão. E, 
acrescenta, “a medicina dentária está 
hoje ainda melhor preparada para en-
frentar uma segunda vaga”.

Apesar do aumento diário do número de 
doentes, “os consultórios são espaços 
seguros e os médicos dentistas estão à 
altura dos novos desafios”, sustenta o 
bastonário, lembrando que “o número 
de casos de COVID-19 em médicos den-
tistas é muitíssimo reduzido, quer em 
Portugal, quer nos restantes países da 
Europa ou nos EUA”.

Aliás, o Conselho Europeu de Médicos 
Dentistas (CED) recomenda precisa-
mente que, apesar das circunstâncias, 
se continue a prestar os habituais cui-
dados de medicina dentária. Marco Lan-
di, presidente do CED, constatou que 
“os médicos dentistas estão na linha da 
frente, ao lado de outros profissionais 
de saúde, oferecendo tratamentos se-
guros, ao mesmo tempo que se mantêm 
comprometidos com o bem-estar dos 
seus pacientes”. 

Também a Associação Americana de 
Medicina Dentária (ADA), através de um 

relatório publicado no seu jornal, escla-
rece que, nos Estados Unidos da Améri-
ca (EUA), a taxa de médicos dentistas in-
fetados com COVID-19 é de 0,9%. Dados 
que comprovam que “o que os médicos 
dentistas estão a fazer, o controlo de in-
feções e uma maior atenção à seguran-
ça do paciente e da equipa, está a fun-
cionar”, conclui Marcelo Araújo, diretor 
executivo do Instituto de Pesquisa e 
Ciência da ADA. Edgar Herrera Sanchez, 
especialista em doenças infeciosas da 
Saúde Orlando, na Flórida, acrescenta 
que os números não surpreendem, pois 
“[os médicos dentistas] já fazem muitas 
coisas que impedem a disseminação da 
COVID”.

Já um inquérito realizado a nível nacio-
nal pela Ordem dos Médicos Dentistas 
mostra igualmente que 99,5% dos mé-
dicos dentistas que participaram no es-
tudo não se contaminaram em ambien-
te clínico. (VER CAIXA)

OMD contra novo 
confinamento do setor

O bastonário da OMD rejeita a ideia de 
confinamento que possa conduzir a uma 
“nova suspensão” da medicina dentária 

e fez questão de transmitir esse posicio-
namento ao Presidente da República.  

Na última reunião com Marcelo Rebelo de 
Sousa, Miguel Pavão e o coordenador do 
Grupo de Reflexão e Acompanhamento da 
COVID-19, Fernando Guerra, colocaram 
ênfase neste ponto e justificaram a con-
tinuidade da prestação de todos os cui-
dados orais, sejam tratamentos urgentes 
ou preventivos, com o facto de os médicos 
dentistas estarem devidamente prepara-
dos para enfrentar esta segunda vaga da 
pandemia. Além disso, salientou que a 
taxa de infeção entre os médicos dentis-
tas é “muito baixa” face à média nacional. 

Por outro lado, realçou o “papel funda-
mental de colaboração na solução” do 
problema da pandemia e de “potenciar 
as medidas de saúde pública”, devido à 
proximidade que estes profissionais têm 
com as comunidades.  

Miguel Pavão alertou Marcelo Rebelo de 
Sousa que uma suspensão da atividade 
dos médicos dentistas representaria 
uma “medida difícil” para a classe. No 
entanto, esclareceu, mesmo nessa si-
tuação, iriam “colaborar com todas as 
medidas” implementadas. 

 ESPECIAL COVID-19

Está a medicina dentária preparada 
para enfrentar a pandemia?

  © 2016-2019 Presidência da República Portuguesa
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EPI são fundamentais

A escassez de Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPI) foi um dos grandes 
problemas sentidos por todos os pro-
fissionais de saúde, incluindo médi-
cos dentistas, nos primeiros meses da 
pandemia. 

Por isso, a OMD reforçou nas comu-
nicações com os associados a impor-

tância de garantir um stock de equipa-
mentos de proteção individual.

A OMD pediu também ao Governo a 
criação de uma reserva estratégica de 
EPI para distribuir por todos os profis-
sionais de saúde, incluindo os médicos 
dentistas que são dos mais expostos 
aos riscos de transmissão do vírus. E 
sugeriu também a criação de linhas de 
apoio para a aquisição de EPI, um bem 

essencial imprescindível para atender 
doentes e cujos preços têm sofrido for-
tes subidas. 

Inquérito à classe

Em agosto, a Ordem dos Médicos Dentistas realizou um inquérito nacional para aferir o im-
pacto da pandemia na profissão. Os resultados mostraram que 99,5% dos médicos dentistas 
não se contaminaram em ambiente clínico. Ficou assim demonstrado, conforme concluiu o 
bastonário da OMD, que os “médicos dentistas têm prática do controlo de infeção cruzada e 
têm prática do controlo da sua proteção e do seu staff e, portanto, são ambientes seguros para 
os pacientes”.
Responderam a este inquérito 3800 profissionais, que confirmaram os cenários que a Ordem 
previa. Em 71% das clínicas e consultórios, a faturação caiu quando comparada com os meses 
de maio e junho do ano passado, sendo que quase 20% dos inquiridos reportam uma quebra 
superior a 40%, e 35% registaram uma descida entre 21 a 40%. Além disso, um em cada três 
médicos dentistas abdicou do salário para mitigar a suspensão da atividade e a diminuição de 
consultas, por causa da pandemia COVID-19. 
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 RECRUTAMENTO A DECORRER

SNS 24 destaca empenho e profissionalismo 
dos médicos dentistas

 A OMD estabeleceu uma parceria 
com os SPMS – Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde, no sentido de 
integrar os médicos dentistas no aten-
dimento de doentes COVID-19 assinto-
máticos, através da Linha SNS 24. 

O projeto nasceu, segundo o bastonário 
da OMD, da vontade destes profissio-
nais, que “nos últimos meses e na fase 
mais crítica desta pandemia fizeram 
saber à Ordem que estão disponíveis 
para colaborar na Linha SNS 24”. Esta 
intenção materializou-se a 22 de outu-
bro com o início do processo de recru-
tamento de médicos dentistas. Desde 
então, já se registaram na plataforma 
mais de 1500 profissionais e mais de 
300 já estão no ativo. 

Esta parceria possibilita assim a parti-
cipação dos médicos dentistas, “recur-
so útil e especializado”, no reforço do 
SNS 24. Miguel Pavão lembra que esta 
cooperação é uma mais-valia, uma vez 
que “a nossa experiência pode contri-
buir, e muito, para limitar a propaga-
ção do novo coronavírus”. “Os médicos 
dentistas têm há muito tempo grande 
experiência no controlo nas boas prá-
ticas de controlo de infeção, bem como 
na informação aos doentes. Uma das 
terapêuticas eficazes para o combate à 
COVID-19 passa por uma comunicação 
clara e rigorosa”, conclui.

SNS 24 quer mais 
médicos dentistas

Muito participativa, altamente qualifi-
cada e detentora de um enorme pro-
fissionalismo. É assim que tem sido 
descrito o desempenho da classe. Mo-
tivos que levaram a entidade gestora 
da linha a manter o recrutamento por 
tempo indeterminado. 

A linha SNS 24, dos SPMS, é gerida 
pela Altice Portugal, que é responsável 
por contratar médicos dentistas para o 
contacto de doentes assintomáticos da 
COVID-19. O atendimento é feito remo-
tamente, através do computador ou do 

telemóvel (aplicação para já está dispo-
nível para os sistemas operativos An-
droid/ Microsoft).

Os profissionais recebem formação, 
podendo iniciar funções assim que 
concluam metade dos módulos do 
RGPD e a capacitação sobre a apli-
cação. Em virtude da necessidade de 
reforçar esta linha de meios humanos 
para dar resposta ao aumento constan-
te de solicitações, os médicos dentistas 
têm a possibilidade de atender doentes 
assintomáticos para além dos turnos 
definidos, sempre que tenham dispo-
nibilidade.

Apoio técnico e seguro

Para auxiliar no processo de candida-
tura, o SNS 24 disponibiliza uma linha 
de apoio técnico direcionada para os 
médicos dentistas: 800 210 125. Ainda 
no âmbito desta parceira, no caso de o 
profissional não ter seguro de trabalho 

(requisito legal obrigatório), a operado-
ra assume a contratualização e respe-
tivos custos. 

Os interessados em colaborar com o 
SNS 24 podem inscrever-se através do 
seguinte endereço 
https://candidaturas.sns24
recrutamento.pt:44343/. 
Não há limite de vagas.

Números

1600 
médicos dentistas inscritos  

no SNS 24

300 
profissionais a exercer 

https://candidaturas.sns24recrutamento.pt:44343/
https://candidaturas.sns24recrutamento.pt:44343/
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 TESTES À COVID-19

Ordem estabelece parcerias para médicos 
dentistas e equipas

 A Ordem firmou protocolos com uni-
dades e estabelecimentos de saúde, 
que proporcionam condições especiais 
para médicos dentistas com inscrição 
ativa na OMD, assistentes dentários e 
restantes colaboradores, para efeitos 
de realização de testes de diagnóstico 
e imunidade. 

“A pandemia tornou-se num dos maio-
res desafios das últimas décadas ao 
nível da saúde pública, tornando impe-
rativa a adoção de medidas de controlo 
de infeção para impedir a propagação 
da COVID-19”, esclarece a Ordem dos 
Médicos Dentistas. 

Por considerar que a testagem é uma 
medida eficaz de combate, prevenção e 
mitigação da pandemia, a OMD tomou 
a iniciativa de estabelecer parcerias 
com unidades de saúde para facilitar 
o acesso dos seus associados e respe-
tivas equipas à realização de colheitas 
para diagnóstico SARS CoV-2 (PCR) e 
para a pesquisa de IgG e testes seroló-
gicos IgM para o vírus SARS CoV-2. 
Todos os médicos dentistas com inscri-
ção em vigor na Ordem são beneficiá-
rios destes protocolos, que são extensí-
veis aos assistentes dentários e outros 
colaboradores da clínica, desde que 
identificados pelo médico dentista dire-
tor clínico. Para usufruir das condições 
acordadas, é necessário apresentar a 
cédula profissional nos locais indicados 
pelas unidades de saúde/laboratórios e 
informar que pretende a realização de 
colheitas para diagnóstico SARS CoV-

2 (PCR) e/ou para a pesquisa de IgG 
e testes serológicos IgM para o vírus 
SARS CoV-2, ao abrigo do referido pro-
tocolo.

A lista de entidades parceiras é dinâ-
mica, sendo atualizada sempre que 
são firmados novos protocolos. As con-
dições de acesso, tabelas de preços e 
postos de colheita podem ser consul-
tados em https://www.omd.pt/co-
vid-19/protocolos-testes-covid/ (área 
reservada a membros). 

Conheça os protocolos em vigor  
para realização dos testes 

•  Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa
•  Dr. Joaquim Chaves Laboratório de Análises Clínicas, S.A.
•  Hospital Particular da Madeira – HPM
•  Laboratórios Affidea
•  Medicina Laboratorial Dr. Carlos da Silva Torres, S.A. – Unilabs
• Laboratório Grupo SYNLAB

Madeira: Governo 
regional disponibiliza 
testes gratuitos

Os médicos dentistas a exercer na 
Região Autónoma da Madeira vão 
ter acesso a testagem gratuita à CO-
VID-19. A medida foi implementada 
após uma reunião entre a OMD e o 
secretário regional da RAM, Pedro 
Miguel Ramos. No seguimento das 
propostas da Ordem, o Governo da 
região solicitou uma lista dos pro-
fissionais interessados em realizar 
o teste. Inscreveram-se 64 médicos 
dentistas e 73 colaboradores diretos. 
O representante da RAM no Conse-
lho Diretivo da Ordem, Fabião Cas-
tro Silva, adiantou à Revista da OMD 
que estão a decorrer conversações 
com a Secretaria Regional de Saúde 
e a Proteção Civil para realizar uma 
segunda iniciativa, entre dezembro e 
janeiro. 

https://www.omd.pt/covid-19/protocolos-testes-covid/
https://www.omd.pt/covid-19/protocolos-testes-covid/
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 MANUAL PARA MÉDICOS DENTISTAS

Guia para enfrentar o dia-a-dia nas clínicas 
e consultórios

 O outono trouxe um número recorde 
de casos, de internamentos e mortos por 
COVID-19. Estamos, portanto, em plena 
segunda vaga da pandemia e sem vis-
lumbre de quando se inverterá a curva 
ascendente. Portugal regressou ao esta-
do de emergência e vai implementando 
medidas que visam conter a propagação 
do vírus. Para os profissionais de saúde, 
multiplicam-se as orientações e reco-
mendações. Tudo para evitar novos con-
tágios e cadeias de transmissão.  

Quer estejam inseridos nas zonas iden-
tificadas como de maior risco de infeção, 
ou não, os médicos dentistas precisam 
de estar preparados para continuar a 
exercer a sua atividade, apesar das cir-
cunstâncias. Aos cuidados habitualmen-
te adotados, há que cumprir um conjunto 
de regras para garantir a sua seguran-
ça, da sua equipa e dos seus pacientes. 
Estar atualizado é, por isso, crucial para 
enfrentar este gigante microscópico. 

Prevenção e mais 
prevenção

Prevenir é a palavra de ordem para os 
médicos dentistas, que estão na linha 
da frente a prestar cuidados de saúde. 
E, para tal, é fundamental: 

•  Ter um stock de equipamentos de 
proteção individual (EPI);

•  Redobrar os cuidados e medidas de 
proteção já aplicados no dia-a-dia da 
prática clínica;

•  Rever todas as orientações das auto-
ridades de saúde. 

Em termos de gestão de consultas, 
mantém-se a obrigatoriedade de agen-
damento prévio, de forma a evitar uma 
sobrelotação de utentes em sala de 
espera. O paciente deve ter acesso a 
informação sobre a adequada etique-
ta respiratória, higienização das mãos 
e utilização de máscara. Para auxiliar 
os associados nesta tarefa, a OMD pre-
parou um cartaz informativo, disponível 
para download na página eletrónica, 

em https://www.omd.pt/covid-19/
cartaz -covid-19/.   

As clínicas e consultórios de medicina 
dentária devem ter ao dispor do utente 
máscara cirúrgica, caso este não leve a 
sua própria máscara, e solução alcoóli-
ca (SABA) à entrada. 

Orientações da DGS 
a reter

A DGS tem publicado inú-
meras orientações e nor-
mas, algumas direciona-
das para os profissionais 
de saúde e outras trans-
versais a todas as áreas 
de atividade, incluindo a 
medicina dentária. 

Estes são os documentos 
da DGS que os médicos 
dentistas devem ter por 
perto: 

 Orientação nº 022/2020 – COVID-19: 
Procedimentos em Clínicas, Consultó-
rios ou Serviços de Saúde Oral dos Cui-
dados de Saúde Primários, Setor Social 
e Privado. O documento menciona os 
procedimentos a adotar antes, durante 
e depois do atendimento de cada doen-
te. Esclarece como realizar a triagem 
prévia à consulta, bem como a limpeza 
e desinfeção dos espaços e higieniza-
ção dos materiais reutilizáveis;

 Orientação nº 006/2020 – Procedi-
mentos de prevenção, controlo e vigi-
lância em empresas. Esta orientação 
descreve as principais etapas que as 
empresas devem considerar para es-
tabelecer um Plano de Contingência 
no âmbito da COVID-19, bem como os 
procedimentos a adotar perante um 
trabalhador com sintomas de infeção. 
O Plano de contingência é obrigatório 
para todas as atividades; 

 Orientação nº 013/2020 - Profissio-
nais de Saúde com Exposição a SARS-

-CoV-2 (COVID-19). Neste caso são de-
finidos os procedimentos a adotar para 
prevenção e controlo de infeção, assim 
como a abordagem de caso suspeito 
em profissional de saúde no local de 
trabalho e respetivos trâmites;

 Norma nº 004/2020 – Abordagem 
do Doente com Suspeita ou Confirma-
ção de COVID-19. Esta norma foi atuali-
zada em outubro e define a abordagem 

da suspeita de infeção por 
SARS-CoV-2, as condições 
de vigilância clínica e iso-
lamento no domicílio, a 
avaliação clínica nas ADR- 
comunidade e serviço de 
urgência, o internamento 
hospitalar, a abordagem 
terapêutica dos doentes 
com COVID-19 em regime 
de internamento, os crité-
rios de alta hospitalar e de 
hospitalização domiciliária, 
bem como de alta clínica e 

fim das medidas de isolamento;

 Norma nº 019/2020 - Estratégia 
Nacional de Testes para SARS-CoV-2. 
Esta norma foi atualizada a 6 de no-
vembro antes da entrada em vigor, a 9 
de novembro. A DGS, numa colabora-
ção técnica e institucional com a OMD, 
concordou em suspender a realização 
de testes laboratoriais prévios aos atos 
de medicina dentária, mantendo-se a 
estratégia em vigor de privilegiar a pro-
teção através dos EPI com a máscara 
FFP2 (N95) ou FFP3, bem definidos na 
Orientação 022/2020 da DGS.

Tome nota

Na página eletrónica da OMD encon-
tra o separador COVID-19 - https://
www.omd.pt/covid-19/, que reúne 
informação útil para médicos den-
tistas, recomendações e material de 
apoio. Para aceder a todos os con-
teúdos é necessário entrar na área 
de membro.

https://www.omd.pt/covid-19/cartaz-covid-19/
https://www.omd.pt/covid-19/cartaz-covid-19/
https://www.omd.pt/covid-19/
https://www.omd.pt/covid-19/
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 EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Mais proximidade e maior acompanhamento
 “Os médicos dentistas têm há mui-

to tempo grande experiência nas boas 
práticas de controlo de infeção, bem 
como na informação aos doentes”, 
afirma o bastonário da OMD, Miguel 
Pavão. Porém, a pandemia trouxe ou-
tras necessidades de controlo que vão 
muito além da experiência clínica e que 
afetam cada profissional de uma forma 
muito específica.

Falamos da gestão das clínicas e con-
sultórios, da contabilidade individual 
de cada médico dentista, das novas ro-
tinas, dos riscos para a saúde psicoló-
gica e de um sem número de desafios 
que entraram na esfera do exercício 
profissional.  

Foi a pensar nas dúvidas e inquieta-
ções dos seus associados que a Ordem 
dos Médicos Dentistas criou o Grupo 
de Reflexão e Acompanhamento da 
COVID-19. Uma equipa, composta por 
personalidades de diferentes áreas (ver 
caixa), que quer proporcionar à classe 

um contacto próximo e um acompa-
nhamento personalizado. E vários pas-
sos têm sido dados nesse sentido.

O ciclo de webinars insere-se na es-
tratégia de apoio aos associados neste 
ano atípico. O primeiro seminário onli-
ne aconteceu a 11 de novembro e, des-
de então, todas as quartas-feiras, um 
painel de oradores de diferentes áreas, 
moderados pela psicóloga Cláudia Fer-
nandes, dão voz às várias vertentes da 
profissão. O primeiro webinar resultou 

de uma parceria com a Ordem dos Psi-
cólogos Portugueses (OPP) e abordou 
a “Saúde Psicológica nos Locais de 
Trabalho”. A sessão, dinamizada por 
Teresa Espassandim, membro execu-
tivo da direção da OPP, promoveu o 
debate e esclarecimento dos fatores 
de risco que interferem na qualidade 
de vida.

A 18 de novembro aconteceu o segun-
do seminário, intitulado “Médicos den-
tistas no combate à pandemia”. Nuno 
Silva, médico dentista no Hospital das 
Forças Armadas, e Sara Costa Neves, 
médica dentista que está envolvida 
no Trace Covid e presta apoio direto à 
Saúde Pública e linha SNS 24, falaram 
sobre como a COVID-19 alterou o exer-
cício profissional nos seus locais de 
trabalho.

A 25 de novembro, o presidente da di-
reção da INCISIVOS – Associação dos 
Empresários da Medicina Dentária, Mi-
guel Martins, foi o orador do seminá-
rio “COVID-19: da gestão de crise diá-
ria na 2ª vaga à preparação de 2021”. 
Neste evento online, foi dado destaque 
à realidade empresarial das clínicas 
e consultórios de medicina dentária. 
Abordaram-se conceitos de gestão, es-
tratégias para enfrentar a crise gerada 
pela pandemia e para o arranque do 
próximo ano.  

Para o início de dezembro está já agen-
dado um webinar sobre o “papel da co-
municação em tempos de pandemia”, 
que terá como oradora a jornalista Su-
sana Marvão.

Linha de Apoio 
ao Médico Dentista

A OMD criou a Linha de Apoio ao Médi-
co Dentista COVID-19 - Outono/ Inverno, 
um canal de comunicação vocacionado 
para as questões e dúvidas relaciona-
das com a pandemia. São disponibili-
zados aos associados esclarecimentos 
sobre informação jurídica, de contabili-
dade e científica, bem como apoio psi-
cológico. 

Webinars no 
Youtube da 
OMD

Veja ou reveja todos 
webinars no canal Youtube 
da OMD, em https://
www.youtube.com/
channel/UCDZog6jd 
LiRJAEisFRInpnQ?
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Os contactos podem ser realizados 
através do 800 02 20 20 (de segunda a 
sexta-feira, das 10h00 às 13h00) ou via 
e-mail para covid19@omd.pt. 

Parcerias com outras 
ordens

A Ordem dos Médicos Dentistas tem vin-
do a trabalhar em conjunto com outras 
ordens profissionais no sentido de pres-
tar apoio aos seus membros em outras 
áreas que influenciam o desempenho da 
atividade: gestão, finanças e saúde psi-
cológica. Nesse âmbito, foi estabelecida 
uma parceria com a Ordem dos Conta-

bilistas Certificados para fazer chegar 
aos médicos dentistas toda a informação 
sobre medidas e apoios governamentais 
que venham a ser implementadas. 

Já a Ordem dos Psicólogos Portugueses 
disponibiliza uma check-list de estraté-
gias para lidar com o impacto da pande-
mia na saúde psicológica. A documen-
tação está acessível nos seguintes links:

Como lidar com a ansiedade financei-
ra www.ordemdospsicologospt/ fi-
cheiros/documentos/doc_covid_19 
_como_lidar_com_a_ansiedade_ 
financeira_vf.pdf 

Dossier para organizações | Reco-
mendações para lideres, departamen-
tos de recursos humanos e colabo-
radores www.ordemdospsicologos. 
pt/ficheiros/documentos/covid_19_
dossier_organizacoes_completo.
pdf 

Perguntas e respostas sobre Bur-
nout www.ordemdospsicologos.pt/ 
ficheiros/documentos/doc_perguntas_ 
respostas_sobre_burnout_vf.pdf 

Ações para reduzir o stresse e proble-
mas de saúde psicológica no trabalho 
https://maisprodutividade.org/ 

Quem são os rostos do Grupo de Reflexão e Acompanhamento 
da COVID-19?

O grupo é coordenado pelo presidente do Conselho Geral da OMD, Fernando Guerra, e conta com a participação de várias 
entidades de referência, incluindo, entre outros, elementos do INSA – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 
da Ordem dos Contabilistas Certificados, da SPEMD – Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária, da 
Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, do IPATIMUP – Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Uni-
versidade do Porto e do ISPUP – Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, bem como o deputado à Assembleia 
da República, Alberto Machado e membros do Conselho Diretivo da OMD e os presidentes da Comissão Científica da OMD, 
António Mata, e do Conselho Deontológico e de Disciplina, Luís Filipe Correia.

  Reunião do Grupo de Reflexão e Acompanhamento da COVID-19

mailto:covid19@omd.pt
http://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_como_lidar_com_a_ansiedade_financeira_vf.pdf
http://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_como_lidar_com_a_ansiedade_financeira_vf.pdf
http://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_como_lidar_com_a_ansiedade_financeira_vf.pdf
http://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_como_lidar_com_a_ansiedade_financeira_vf.pdf
http://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_dossier_organizacoes_completo.pdf
http://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_dossier_organizacoes_completo.pdf
http://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_dossier_organizacoes_completo.pdf
http://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_dossier_organizacoes_completo.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_perguntas_respostas_sobre_burnout_vf.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_perguntas_respostas_sobre_burnout_vf.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_perguntas_respostas_sobre_burnout_vf.pdf
https://maisprodutividade.org/
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Fernando Guerra, 
presidente do Conselho Geral da OMD

“A realidade  
da nossa profissão 
impeliu-me  
a fazer parte  
do movimento  
de mudança”

extenso currículo, Fernando Guerra junta a presidên-
cia do Conselho Geral da OMD, cargo que desempenha 
desde setembro. O professor catedrático da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) coor-
dena ainda o Grupo de Reflexão e Acompanhamento 
da COVID-19, que é composto por “especialistas de di-
ferentes áreas”, o que “aumenta muito a amplitude de 
conhecimentos e valoriza enormemente a discussão 
acerca das medidas a adotar” durante a pandemia.

Em entrevista à Revista da OMD, o membro do Board of Directors da Oral Recons-
truction Foundation fala dos projetos do Conselho Geral, da visão da profissão, da 
resposta da Ordem ao novo coronavírus e dos desafios que advêm do momento que 
o mundo vive. 
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ROMD – Foi eleito presidente  
do Conselho Geral. O que o motivou 
a candidatar-se à liderança deste 
órgão?

FG - A motivação foi e continua a ser o 
sentido de serviço em relação à nossa 
classe profissional. A minha participa-
ção ativa na Associação Profissional de 
Médicos Dentistas e no momento da 
criação da Ordem dos Médicos Dentis-
tas constituíram sempre uma ligação 
e uma influência importante na minha 
vida. Por outro lado, a realidade da nos-
sa profissão impeliu-me a fazer parte 
do movimento de mudança que venceu 
as últimas eleições, com uma vonta-
de redobrada de contribuir com todo o 
empenho para a alteração e melhoria 
de múltiplos aspetos da nossa Ordem. 
Também foi decisivo o acolhimento dos 
colegas e a possibilidade de consti-
tuir uma Mesa do Conselho Geral que 
trabalhasse em equipa, de uma forma 
coesa e com o espírito necessário à 
concretização das suas tarefas.

ROMD – Esta eleição decorreu num 
período particularmente exigente 
para o país e para os portugueses, 
nomeadamente para os médicos 
dentistas. Quais os principais 
desafios com que se deparou  
quando assumiu a presidência  
do Conselho Geral?

FG - Todos compreendemos as contin-
gências do contexto em que vivemos, 
com as dificuldades inerentes à reali-
zação de reuniões presenciais, obvian-
do a comunicação direta que é sempre 
desejável. Tal implica um esforço de 
adaptação permanente e uma capacida-
de de trabalho em conformidade com as 
circunstâncias. É, também, importante 
perceber que este órgão recém-eleito 
precisa de algum tempo para implemen-
tar as suas dinâmicas e aprofundar o seu 
conhecimento sobre os temas onde tem 
que decidir. Para acelerar os processos, 
já se organizaram grupos de trabalho em 
colaboração com os diferentes órgãos, 
que irão permitir, estou certo, otimizar as 
deliberações que terá de tomar. O Con-
selho Geral, considerando fundamental 
a proximidade aos médicos dentistas, 
estabeleceu também uma estratégia de 
comunicação de divulgação atempada 
das suas atividades.

ROMD - O Conselho Geral 
é composto por elementos 
representativos das várias regiões do 
país. Que mais-valias poderão trazer 
para o futuro da profissão?

FG - Os membros deste Conselho te-
rão que responder a inúmeros desafios 
com grande impacto na profissão. A 
composição deste Conselho é bastan-
te equilibrada, conjugando experiência 

e juventude, e tem como denominador 
comum o entusiasmo, o conhecimento 
da profissão e a capacidade de encon-
trar soluções. A heterogeneidade e a 
diversidade geográfica dos seus mem-
bros permitem conhecer bem a reali-
dade nacional, criando o meio favorá-
vel para se encontrarem os caminhos 
mais adequados.

“A composição 
deste Conselho 
é bastante 
equilibrada, 
conjugando 
experiência  
e juventude”

ROMD – Que metas pretende 
alcançar neste mandato? 
A pandemia veio de alguma forma 
alterar a agenda e os projetos 
deste órgão?

FG - Há muitas matérias que neces-
sitam de análise, discussão e delibe-
ração num período de tempo que seja 
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razoável e que permita alcançar um 
bom resultado final. A situação que vi-
vemos acarreta, como já referi, alguns 
obstáculos, mas teremos a arte e o 
engenho de os ultrapassar. No âmbito 
das suas competências, e em relação 
a várias matérias, o Conselho Geral 
analisa, discute e delibera acerca de 
regulamentos após receber as propos-
tas enviadas pelo Conselho Diretivo, o 
que faz com que a sequência de do-
cumentos seja da responsabilidade do 
Conselho Diretivo. Há também regula-
mentos referentes aos colégios de es-
pecialidade que têm grande interesse 
para a profissão, que carecem de revi-
são, e outros documentos importantes, 
tais como os regulamentos de com-
petências linguísticas, do provedor, do 
referendo, entre outros, e que importa 
definir e decidir. Além do referido, o 
Conselho Geral também irá discutir e 

proceder ao processo de aprovação do 
Orçamento, do Plano de Atividades e do 
Relatório e Contas, apresentados pelo 
Conselho Diretivo.

Por fim, este Conselho Geral também 
já votou favoravelmente a realização 
de encontros descentralizados entre os 
seus representantes das várias regiões 
e os médicos dentistas dessas áreas 
geográficas, por forma a promover o 
debate na classe e a fomentar uma pro-
ximidade desejável e enriquecedora. 

ROMD - Lidera o Grupo de Reflexão 
e Acompanhamento da COVID-19. 
Quais os objetivos desta equipa 
e o que motivou a integração de 
profissionais de diferentes áreas 
neste grupo?

FG - Os objetivos desta equipa, que reú-
ne especialistas de diferentes áreas, 
são o acompanhamento da pandemia 
e a definição de estratégias que, por 
um lado, potenciem o papel do médico 
dentista neste contexto e, por outro,  

“[Integração no SNS 24] reforçará, com toda a certeza, a perceção 
da importância do médico dentista na saúde dos indivíduos”

  (Da esq. para a dir.) António José de Sousa, secretário da mesa do CG, Célia Carneiro, vice-presidente, Fernando Guerra, presidente, 
e Gisela Melo de Sousa, secretária da mesa do CG

Fernando Guerra preside Conselho 
Geral desde setembro

A 12 de setembro, Fernando Guerra foi eleito para presidir o Conselho Geral da 
Ordem, juntamente com Célia Carneiro, para a vice-presidência, e António José 
de Sousa e Gisela Melo de Sousa, para secretários. O Conselho Geral é compos-
to por 50 membros eleitos, oriundos de todo o país, que representam os mais de 
10 mil médicos dentistas.
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mitiguem os aspetos negativos que 
esta segunda vaga provoca na classe.

A integração de especialistas de di-
ferentes áreas aumenta muito a am-
plitude de conhecimentos e valoriza 
enormemente a discussão acerca das 
medidas a adotar. A interação entre 
profissionais oriundos de diferentes 
instituições e ordens profissionais, 
sejam do Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge, da Associação 
Nacional de Médicos de Saúde Pública, 
do Instituto de Patologia e Imunologia 
Molecular da Universidade do Porto, 
do Instituto de Saúde Pública da Uni-
versidade do Porto, da Sociedade Por-
tuguesa de Estomatologia e Medicina 
Dentária, da Ordem dos Contabilistas 
Certificados e da Ordem dos Psicó-
logos, bem como de personalidades 
da medicina dentária ligadas à As-
sembleia da República e os elemen-
tos da Ordem dos Médicos Dentistas 
tem sido extremamente profícua. São 
permanentemente debatidos aspetos 
relacionados com a orientação clíni-
ca e a biossegurança do exercício, os 
aspetos económicos, de fiscalidade e 
as possibilidades de acesso a medidas 
de apoio governamentais, nomeada-
mente os que dizem respeito ao apoio 
à manutenção dos postos de trabalho 
e às medidas de otimização dos locais 
de exercício profissional. 

ROMD - Oito meses depois de se 
registarem os primeiros casos de 
COVID-19 em Portugal, a classe está 
mais preparada para enfrentar esta 
segunda fase da pandemia?

FG - A classe está consciente da situa-
ção grave que vivemos e está prepara-
da para continuar a sua atividade em 
segurança, assegurando a saúde oral 
dos nossos concidadãos, e assume um 
papel relevante no combate à pandemia.

Visando o reforço do acesso à informa-
ção e a formação dos médicos dentistas, 
a OMD despoletou um ciclo de webinars, 
mais uma vez em colaboração com per-
sonalidades de várias áreas. O primei-
ro desses eventos, intitulado “Saúde 
Psicológica nos Locais de Trabalho”, 
resultou de uma parceria estabeleci-
da com a Ordem dos Psicólogos, teve 
uma audiência de quatro centenas de 
colegas no momento da transmissão e 
teve até ao momento, via Youtube, mais 
de 1000 visualizações. Tratou-se de uma 
abordagem muito interessante ao tema, 
com apresentação de documentação 
muito importante, que está disponível 
na página eletrónica da Ordem para be-
nefício de todos os médicos dentistas. 
Os próximos temas serão do interesse 
de todos e dedicar-se-ão ao exercício e 
papel do médico dentista nestes tempos 
complexos, às formas de comunicação 

e à implementação de medidas de ges-
tão ajustadas ao contexto. Também por 
forma a garantir um acompanhamento 
mais próximo dos médicos dentistas, a 
OMD acaba de criar um canal de comu-
nicação vocacionado para as questões e 
dúvidas relacionadas com a pandemia. 
A Linha de Apoio ao Médico Dentista CO-
VID-19 – Outono/Inverno foi ativada a 16 
de novembro e tem valências no apoio 
psicológico, na informação jurídica, de 
contabilidade e científica.

Por outro lado, estimula-se a interven-
ção ativa do médico dentista na comuni-
dade, tanto disseminando e reforçando 
as medidas de prevenção da transmis-
são do vírus, como reforçando os ques-
tionários de triagem na pré-marcação 
de consultas, na confirmação e no se-
guimento de consultas em todas as 
faixas etárias. É absolutamente essen-
cial que os nossos pacientes recebam 
mensagens de reforço positivo para a 
manutenção da sua atenção em relação 
à utilização da máscara, da lavagem das 
mãos e do distanciamento físico. A par-
ticipação dos médicos dentistas na linha 
SNS 24 é também um excelente exem-
plo de disponibilidade e de envolvimento 
no combate à pandemia.

ROMD - Quais as mais-valias da 
integração dos médicos dentistas 
na linha SNS 24? Esta colaboração 
contribui para mudar a visão da 
sociedade do papel do médico 
dentista?

FG - A colaboração dos médicos den-
tistas no SNS 24 tem sido amplamen-
te reconhecida pelos responsáveis de 
gestão da linha, salientando a elevada 
qualificação e o profissionalismo da 
classe. Pela constante necessidade em 
aumentar a capacidade de atendimen-
to, apelo para que os médicos dentistas 
continuem a aderir.

Esta iniciativa teve um impacto impor-
tante na classe, com muitos médicos 
dentistas a disponibilizarem-se desde 
a primeira hora para o atendimento na 
linha de contacto aos doentes assinto-
máticos e estou certo que existe um re-
conhecimento da sociedade a esta ação 
e que tal reforçará, com toda a certeza, 
a perceção da importância do médico 
dentista na saúde dos indivíduos.
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ciência e a formação andam 
de mãos dadas. A ciência está 
constantemente a evoluir, com 
mais avanços que recuos. Te-
nho a sorte de, desde cedo, ter 
escolhido estar na ciência. Na 
ciência médica em geral, com 
os três primeiros anos do curso 

da Faculdade de Medicina Dentária da Universida-
de do Porto comuns aos alunos da faculdade de 
medicina do Hospital Universitário do S. João. E já 
passaram 20 anos! Na verdade, foi também logo a 
acabar o curso que a periodontologia falou mais 
alto. O facto de ser uma área médica e clínica ao 
mesmo tempo, de ter um impacto na saúde geral 
do paciente e simultaneamente aliar uma compo-
nente cirúrgica, incluindo uma componente esté-
tica, mostrou-se desde logo, muito aliciante. Fiz 
a pós-graduação de periodontologia de seguida. 
E, assim, carimbei com curetas e bisturis, o meu 
percurso. A ciência aplicada à clínica é o que mais 
me fascina. Já dizia Confúcio “A prática sem teo-
ria é cega, mas a teoria sem prática é estéril”. A 
ciência é o motor para o crescimento e a evolução 
da medicina dentária enquanto área clínica de in-
tervenção. 

A ciência de investigação vem antes disto tudo, está na 
génese do conhecimento, na verdadeira essência do 
valor que acresce ter técnicas, materiais, instrumentos 
melhores e mais eficazes em favor dos nossos pacientes. 
Tive a sorte de me envolver no grupo de investigação de 
periodontologia de Santiago de Compostela, aquando do 
meu doutoramento, e percebi o quão exigente é o pensa-
mento e o raciocínio de investigação. O quão claro tem 
de estar o desenho do estudo para responder à hipótese 
a testar. O quão fiel deve ser a análise dos resultados 
para a extrapolação duma resposta conclusiva. E quanto 
tempo tudo isto demora! Há que dar valor à entrega e 
paixão de todos quantos fazem da ciência de investigação 
a sua vida.

E depois há a formação. Há que traduzir o conhecimen-
to criado e apreendido pelo intelecto e passá-lo para as 
mãos. Costumo dizer que um bom dentista é aquele que 
tem uma boa cabeça ligada a umas boas mãos. E a um 
bom coração. A formação é, do meu ponto de vista, um 
ato altruísta e de missão no mundo da ciência. Pelo me-
nos é assim que a vejo. Isto ensinou-me o Prof. Myron 
Nevins quando passei uns tempos com ele numa resi-
dência clínica em Boston. Dizia: “A tua missão é ensinar 
aos outros o que te ensinaram a ti.” Tenho a sorte de 
nestes 20 anos ter estado sempre ligada à formação. E 
se é uma exigência enorme, é igualmente uma recom-

pensa gigante poder passar, perpetuar o conhecimento. E esta é a ironia 
maior: quanto mais ensino, mais aprendo! O Congresso da OMD deste ano, 
como marco anual da formação em medicina dentária, apresenta-se numa 
vertente virtual e imersiva, com o mesmo espírito de missão. Fora da zona 
de conforto, esperamos, que esta forma nova de aprender medicina dentá-
ria, seja uma evolução na adaptação a novos tempos. Afinal, não é saindo 
da zona de conforto que podemos desbravar novos caminhos? Na ciência? 
Na formação? Na vida?

A

   CÉLIA COUTINHO ALVES, PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA  
DO 29º CONGRESSO DA OMD

“A formação é, do meu ponto  
de vista, um ato altruísta e de missão 
no mundo da ciência”
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pandemia COVID-19 provocou, neste ano 
de 2020, um impacto negativo em todo 
mundo, provocando uma crise em saúde 
pública, mas também um impacto econó-
mico cujas consequências ainda estarão 
por apurar.

Os governos de quase todos os países in-
troduziram medidas de contenção da evolução da pandemia, 
com relativo sucesso, com confinamentos parciais ou gerais, 
restrições de viagens ou mesmo suspensão de atividade, no-
meadamente da medicina dentária.

O recente aumento de casos em Portugal, na Europa e no 
mundo, aumenta a necessidade de incrementar as medidas 
de proteção e segurança recomendadas pelas autoridades de 
saúde portuguesas, que estão alinhadas com as autoridades 
da saúde da Organização Mundial da Saúde.

Neste sentido, é preciso realçar a segurança que, de uma ma-
neira geral, os médicos dentistas têm adotado nos atos mé-
dicos dentários por eles realizados, que resulta numa quase 
inexistência de casos relatados de contágio em consultas de 
medicina dentária, tendo sempre presente que são os próprios 
que estão em maior risco de contágio.

A

LUÍS Filipe Correia
Presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina

A pandemia COVID-19
A utilização dos denominados “Equipamentos de Proteção 

Individual“ ou EPI é, por isso, inerente à atividade profissional 
da medicina dentária desde sempre, independentemente de 
a mesma ser exercida em contexto excecional de epidemia/

pandemia declarada oficialmente pelas autoridades de saúde 
pública ou em contexto de “normalidade”.

Artigo de Opinião
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A implementação pelos médicos den-
tistas dos protocolos instituídos na pro-
teção individual, tanto dos profissionais 
como dos seus doentes, adotando as 
guidelines mais atuais e os meios mais 
adequados de forma a diminuir ao máxi-
mo os riscos relacionados com a presta-
ção de serviços relacionados com a ati-
vidade, não descurou o nosso princípio 
inegociável de prestação de serviços de 
alta qualidade, garantindo a segurança 
dos nossos doentes, que é um dos prin-
cipais objetivos da nossa profissão e que 
obriga a uma responsabilidade de cada 
profissional.

A utilização dos denominados “Equi-
pamentos de Proteção Individual“ ou 
EPI é, por isso, inerente à atividade 
profissional da medicina dentária des-
de sempre, independentemente de a 
mesma ser exercida em contexto ex-
cecional de epidemia/pandemia decla-
rada oficialmente pelas autoridades 
de saúde pública ou em contexto de 
“normalidade”.

Não podemos esquecer que a utilização 
destes EPI durante o tempo de consulta 
revela-se essencial, uma vez que cabe 
ao médico dentista criar as condições 
necessárias para a sua proteção, bem 
como do doente e evitar a infeção cruza-
da e a propagação da COVID-19.

Como exemplos de EPI já introduzidos 
há muito tempo na medicina dentária, 
temos as luvas, as máscaras, as toucas 
e as batas. Mas temos a consciência 
que hoje há mais EPI a terem que ser 
utilizados por todos nós, sem esquecer 
que há muitos outros cuidados indivi-
duais de higiene pessoal ou de esteri-
lização de instrumentos dentários, que 
são essenciais para o evitar de propa-
gação de doenças infetocontagiosas, 
potencialmente originadas em consulta 
de medicina dentária.

Também é certo que o consultório ou 
clínica de medicina dentária é um local 
destinado, exclusivamente, ao exercício 
da medicina dentária, sendo obrigado 
a ter instalações e meios técnicos ade-
quados ao exercício da profissão, deven-
do o médico dentista ou a organização 
do prestador coletivo de medicina den-
tária assegurar as melhores condições 
possíveis para a prestação dos atos de 
medicina dentária.

Portanto, a utilização de EPI é inerente 
à atividade de medicina dentária e leva 
inevitavelmente a um aumento de cus-
tos que deverão ser repercutidos nos 
custos necessários à realização das 
consultas/tratamentos.

Cumpre agora recordar que a fixação 
dos honorários em medicina dentária 
deve obedecer ao disposto no artigo 39º 
do Código Deontológico, cujo nº3 re-
fere que “na fixação dos honorários o 
médico dentista terá em conta, nomea-
damente, a sua diferenciação, a com-
plexidade e a dificuldade dos cuidados 
prestados, o tempo gasto e os custos 
inerentes” e que, no âmbito das condi-
ções de exercício da medicina dentária, 
os documentos comprovativos dos pa-
gamentos deverão conter a identifica-
ção do médico dentista que realizou os 
atos, do doente e da descrição dos atos 
realizados, respeitando a Tabela de No-
menclatura da OMD (cfr. Artigo 40º do 
Código Deontológico).

Deste modo, caberá ao médico dentista 
determinar, no contexto organizacional 
da sua atividade profissional, a gestão 
dos custos relacionados com a necessi-
dade de reforço da utilização de EPI em 
contexto da pandemia COVID-19.

Estes custos devem estar refletidos na 
respetiva tabela de valores de atos de 
medicina dentária, a qual deverá es-
tar disponível para consulta do público, 

assegurando sempre o devido e prévio 
esclarecimento do doente acerca da esti-
mativa de honorários devidos pelos atos 
clínicos a realizar, dando-lhe a possibili-
dade de consentir ou dissentir livremen-
te a realização desse mesmo ato.

Por isso, não cabe a nenhuma ordem, 
associação ou ente coletivo com po-
der de  vincular um determinado gru-
po, poder restringir a liberdade e a 
concorrência impondo ou recomen-
dando unilateralmente os honorários 
que cada um deve praticar, assim 
como está proibida qualquer decisão, 
prática concertada ou medida que 
possa direta ou indiretamente afe-
tar ou distorcer a liberdade com que 
atuam os médicos dentistas, as clíni-
cas e os consultórios.

Face ao exposto, os EPI não podem ser 
considerados como um ato de medicina 
dentária e serem englobados na tabela 
de nomenclatura de atos de medicina 
dentária da OMD.

Como conclusão, os EPI devem ser con-
siderados como custos inerentes à nos-
sa atividade e assim ser englobados no 
preço dos atos realizados, onde também 
devem ter em conta a sua diferenciação, 
a complexidade, a dificuldade e o tempo 
gasto, independentemente dos  com-
promissos aos quais o profissional ou a 
instituição para a qual presta serviços, 
tenha voluntariamente aderido.
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 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

Suspensão dos cuidados de saúde  
presenciais terá impacto no futuro

 Como respondeu o país aos primei-
ros seis meses de pandemia? Segundo 
o Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
a suspensão dos cuidados de saúde  
prolongou-se por demasiado tempo. 

“A demora no reagendamento de cui-
dados de saúde e a ausência de comu-
nicação específica dirigida às pessoas 
com doença não só não foram com-
preendidas pelas pessoas afetadas, 
como poderão ter um impacto não ne-
gligenciável na saúde a curto, médio e 
longo prazo”, afirma o órgão consultivo 
do Governo.

Estas e outras conclusões estão ex-
postas no relatório “Portugal e a res-
posta à COVID-19”, do CNS, no qual 
colaboraram várias entidades, entre 
elas, a Ordem dos Médicos Dentistas. 
O documento refere que a OMD emitiu 
recomendações e informações para 
os médicos dentistas, tendo em con-
ta a quantidade de equipamento de 
proteção individual (EPI) existente no 
mercado, o grau de risco e a evidên-
cia existente à época. “Para além das 
recomendações habituais de saúde 
oral, a Ordem dos Médicos Dentistas 
tem vindo a alertar para a necessida-
de de acompanhamento adequado da 
saúde oral dos doentes afetados pela 
COVID-19 devido ao risco de poderem 
desenvolver infeções bacterianas sis-
témicas”, resume o relatório.

O documento realça que, “apesar do 
esforço governamental em aplicar 
medidas de controlo da pandemia e de 
limitação das suas consequências”, 
foram identificadas falhas que podem 
“trazer importantes consequências 
para a saúde da população”. E con-
clui que “a suspensão dos cuidados de 
saúde presenciais, justificada numa 
fase inicial de alarme e necessidade 
de reorganização de circuitos e revisão 
de procedimentos, manteve-se injus-
tificadamente durante vários meses 
após o primeiro pico da epidemia em 
Portugal e levou a uma quebra muito 

significativa no número de primeiras 
consultas e subsequentes e cirurgias 
programadas”.

Cheque-dentista 
com quebras

O Programa Nacional de Promoção da 
Saúde Oral (PNPSO) é um desses ca-
sos, em que a suspensão de consultas 
trouxe consequências diretas para os 
beneficiários do cheque-dentista. Se-
gundo dados do Portal da Transparên-
cia, de janeiro a julho, foram emitidos 
314.167 cheques, menos 99.160, quando 
comparado com o ano anterior. Ou seja, 
houve uma quebra de 24%. Por outro 
lado, foram utilizados 139.520, menos 
108.029 cheques, o que representa uma 
queda de 44%.

Quando analisados os valores de tra-
tamentos efetuados, registou-se uma 
diminuição de 854.935 para 451.231, o 
que representam menos 403.704 trata-
mentos (ou seja, menos 47%).

De igual forma, quando se avaliam 
os números do Projeto de Interven-
ção Precoce no Cancro Oral (PIPCO), 
conclui-se que foram emitidos menos 
1.320 cheques (quebra de 40% face a 
2019) e utilizados menos 165, o que sig-
nifica uma diminuição de 8%.

Perante os números, o bastonário da 
OMD é da opinião que os efeitos da 
pandemia no setor “obrigam a uma  

reflexão profunda sobre o programa e 
são uma oportunidade para propor no-
vas soluções e mudanças nos progra-
mas de saúde oral”. Miguel Pavão aler-
ta ainda que “se nada for feito, corre-se 
o risco de perder os ganhos de saúde 
oral alcançados nos últimos anos”.

Para minimizar o impacto da pandemia 
no Programa de Saúde Oral nas Crian-
ças e Jovens – 7, 10 e 13 anos, a Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS) anunciou a 
prorrogação da validade de todos os 
cheques-dentista relativos ao ano leti-
vo 2019/20 e todos os cheques que se 
encontravam no estado emitido ou em 
curso passam a ser aceites até 31 de 
dezembro de 2020. A decisão teve como 
fundamento as dificuldades reportadas 
relativamente ao agendamento e reali-
zação de consultas para utilização des-
ta valência do PNPSO. 

Recomendações do CNS

No relatório “Portugal e a resposta 
à COVID-19”, o Conselho Nacional de 
Saúde deixa várias recomendações ao 
Governo, das quais se salienta a ur-
gência de definir e implementar “um 
plano nacional de retoma da prestação 
de cuidados de saúde”, que contemple 
estratégias não só para responder à 
pandemia, mas também a todas as 
outras doenças. E sugere que esse 
plano envolva “o setor público, social 
e privado”. 

  Foto: Olga Guryanova para Unsplash
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Boa alimentação vale mais anos  
de vida saudável

  Foto: Nadine Primeau para Unsplash

 São o quinto fator de risco e estão 
relacionados com outras patologias 
que interferem na qualidade de vida. 
Falamos dos hábitos alimentares que, 
em 2019, foram dos que mais contri-
buíram para a perda de anos de vida 
saudável.

As conclusões são do estudo Global 
Burden of Disease, citado no relatório 
anual do Programa Nacional para a 
Promoção da Alimentação Saudável 
(PNPAS). O elevado consumo de carne 
vermelha, o baixo consumo de cereais 
integrais e o elevado consumo de sal 
são os principais erros da alimentação 
dos portugueses e que a colocam em 
quinto lugar na lista de responsáveis 
pela perda destes anos saudáveis. Isto 
porque contribuem para doenças do 
aparelho circulatório (4,5% do total), 
diabetes e doenças renais (1,6% do to-
tal), e neoplasias (1,2% do total).

A este fator acrescentam-se os proble-
mas de saúde relacionados com os há-
bitos alimentares, como a glicose plas-
mática elevada, a hipertensão arterial, 
o índice de massa corporal elevado, o 
consumo de álcool e o colesterol LDL 
elevado. 

Relativamente à mortalidade, o rela-
tório do (PNPAS) revela que os hábi-
tos alimentares inadequados foram 
o quarto fator de risco que mais con-
tribuiu para o total de mortes (11,4%) 
por doenças do aparelho circulatório, 
diabetes, doenças renais e neoplasias. 
Baixo consumo de cereais integrais, le-
guminas e fruta, o elevado consumo de 
carne vermelha e a elevada ingestão de 
sódio voltam a figurar na lista de hábi-
tos considerados de risco. 

Alimentação na 
saúde oral

Uma má alimentação tem uma rela-
ção direta com a saúde oral, que tem 
igualmente impacto em doenças como 
a diabetes e as cardiovasculares. 

No caso da diabetes, por exemplo, há 
uma maior predisposição para infeções 
e pode dificultar o combate às bacté-
rias nocivas que existem na boca. Esta 
doença eleva exponencialmente o ris-
co de cáries, gengivites, periodontites, 
disfunções das glândulas da saliva, 
doenças da mucosa e infeções orais e 
problemas na sensibilidade oro-facial.

Além do mais, o consumo elevado de 
sal e de açúcar contribui para o apa-
recimento de cáries e a destruição do 
esmalte dos dentes. A cárie dentária 
é, aliás, a doença mais comum em 
todo o mundo, com 90% da população 
atingida. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) recomenda, por isso, a 
redução da ingestão de açúcares, tan-
to em adultos como em crianças, para 
menos de 10% da ingestão calórica to-
tal, o equivalente a 50 gramas por dia.

A OMD considera, por isso, que dada a 
relação direta da saúde oral com es-
tilos de vida saudáveis é fundamental 
incluir esta área nas políticas de finan-

ciamento e promoção de adequados 
hábitos alimentares. Nomeadamente, 
através da alocação de 25% de verbas 
para a saúde oral, através do novo im-
posto de Taxa Acrescentada nas Bebi-
das Açucaradas.

Estratégia nacional

O relatório apresenta também o balan-
ço das medidas implementadas pelo 
PNPAS ao longo dos últimos anos. 
Destaca-se a lei que aplica restrições à 
publicidade alimentar dirigida a meno-
res de 16 anos. Durante 2020, verificou-
-se que, quando comparado com ou-
tros países, Portugal tem uma menor 
percentagem de publicidade a alimen-
tos na TV, tendo-se assistido a uma di-
minuição comparativamente com o ano 
de 2008, em que 27,1% dos anúncios 
eram relativos a alimentos.

O documento conclui ainda que a maio-
ria das unidades hospitalares do SNS 
(68,3%) têm atualmente o rastreio do 
risco nutricional implementado.
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esta era onde as 
equipas multi e in-
terdisciplinares têm 
tendência a crescer, 
os médicos dentis-
tas recém-formados 
saem, já, das facul-
dades influenciados 

a tirar uma especialidade para poste-
riormente se inserirem nessas equipas. 
Assim, hoje em dia, ainda haverá espaço 
para o reconhecimento da carreira do 
médico dentista generalista?

Este artigo aborda a importância e a 
imprescindibilidade do trabalho do mé-
dico dentista generalista de forma inte-
grada e cooperativa nas equipas multi 
e interdisciplinares.

Atualmente, o médico dentista trabalha 
cada vez menos de forma individuali-
zada, ao contrário do que acontecia há 
quatro décadas. Se nos princípios do sé-
culo XX, a mesma pessoa, e na mesma 
cadeira, extraía dentes e fazia a barba, 
no último quartel, para o mesmo profis-
sional, já era obrigatório o curso supe-
rior em medicina dentária e dedicação 
exclusiva a este ofício, executando qua-
se todo o tipo de tratamentos dentários.

Presentemente e com a globalização, 
que também se faz sentir na área da 
medicina dentária, a especialização e 
a interligação dos médicos dentistas 

trouxeram vantagens para todos. O 
médico dentista pode exercer a(s) área 
(s) que mais lhe agrada(m) e aprofun-
dar os seus conhecimentos, enquanto 
o paciente pode usufruir desse conhe-
cimento profundo e específico nos seus 
tratamentos. É unânime este conceito 
de “medicina dentária moderna”, pois 
ainda que haja bons generalistas na 
área do diagnóstico e do plano de tra-
tamento, é difícil executarem todos os 
tipos de tratamentos, desde a endo-
dontia à implantologia, passando pela 
odontopediatria e ortodontia, com a 
exigência dos tempos atuais.

Terminado o curso de medicina den-
tária, os médicos dentistas são gene-
ralistas, ou seja, estão aptos para o 
diagnóstico, prevenção e tratamento de 
distúrbios e de doenças da boca e das 
cavidades anexas, tanto para crianças 
como para adultos. Contudo, à medida 
que o tempo passa, tal como em ou-
tras profissões, a maioria percebe que 
tem mais aptidão e sente-se mais feliz 
e realizada a fazer mais uns tratamen-
tos do que outros. E com a constante 
evolução tecnológica, das técnicas de 
tratamento e dos materiais, o médico 
dentista, para dominar bem todas as 
áreas, teria de passar mais tempo em 
formações do que a tratar os seus pa-
cientes. Assim, de uma forma natural, 
este começa a procurar pós-gradua-
ções, formações e congressos sobre as 

áreas que mais lhe interessa, acabando 
por se especializar e aprofundar conhe-
cimentos por forma a exercer as suas 
funções com mais gosto e motivação.

Nesta era, as equipas multi e interdis-
ciplinares, inseridas em clínicas e em 
hospitais, têm tendência a crescer. É 
importante salientar que a multi e a 
interdisciplinaridade das equipas não 
acontecem apenas dentro da área da 
medicina dentária, mas também em 
áreas adjacentes como a cirurgia ma-
xilofacial, fisioterapia, terapia da fala, 
psicologia, nutrição, medicina interna e 
familiar e outras. Os médicos dentistas 
recém-formados saem, já, das faculda-
des influenciados a tirar uma especiali-
dade para posteriormente se inserirem 
nessas equipas. Assim, hoje em dia, 
ainda haverá espaço para o reconheci-
mento da carreira do médico dentista 
generalista? E de que forma é impres-
cindível o trabalho dele nestas equipas?

De certo modo, o médico dentista ge-
neralista é muito parecido com o mé-
dico de medicina interna e familiar, 
pois está apto para diagnosticar e 
tratar uma ampla variedade de condi-
ções médicas e, tal como o médico de 
família, o médico dentista generalista 
também pode encaminhar os seus pa-
cientes para outro(s) médico(s) espe-
cialista(s), se o paciente precisar de um 
tratamento mais especializado.

A importância 
do médico dentista 
generalista nas equipas 
multi e interdisciplinares
Rita Mesquita
Médica dentista generalista (OMD 12539)
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No caso do médico dentista gene-
ralista, além das destartarizações, 
instruções de higiene oral, deteção e 
tratamento de lesões de cáries, doen-
ças periodontotais, distúrbios da ATM, 
descoberta de potenciais sinais de can-
cro oral, etc., pode, ainda, identificar 
diversos problemas ou deficiências, 
nomeadamente nutricionais e até abu-
sos físicos. Todas estas patologias ou 
condições, se detetadas cedo, poderão 
eventualmente ser objeto de diagnós-
tico, tratamento ou encaminhamento 
para o(s) especialista(s) adequado(s).

Além disso, e apesar da preocupação 
atual à volta da estética dentária, é im-
portante relembrar que a base de uma 
boa saúde oral começa com a medici-
na dentária geral e preventiva. É sa-
bido que os problemas de saúde oral 
podem afetar a saúde geral e a saúde 
oral é vital para a saúde geral. O mé-
dico dentista generalista tem, ainda, 
a oportunidade de detetar sinais que 
possam levar à suspeita de algumas 
doenças sistémicas como: bulimia, 
cirrose hepática, diabetes, HPV, os-
teoporose, entre outras. Isto mostra 
como a saúde oral pode ser importan-
te para a saúde geral e porque é tão 
importante manter sempre uma boca 
saudável. O médico dentista gene-
ralista pode ajudar, tanto no rastreio 
oral, como na recomendação de mu-
danças de hábitos dentários e reenca-
minhamento para o médico de família.

Assim, a medicina dentária generalis-
ta cobre quase todas as necessidades 
possíveis e os benefícios desta área 
incluem tudo, desde a prevenção até à 
melhoria da saúde oral e geral.

A medicina dentária generalista não 
é simples, nem reducionista. Não são 
simplesmente exames de rotina e pe-
quenos tratamentos dentários. É com 
este profissional que se proporciona o 
momento que permite analisar o pa-
ciente como um todo e não apenas um 
problema específico. O tempo de aten-
dimento, dedicado a cada paciente de 
forma completa e abrangente, significa 
que se tem em consideração mais do 
que os dentes. Muito mais do que (ape-
nas) um sorriso bonito, um exame intra 
e extraoral completo pode ser um sal-
va-vidas literal.

Além da habilidade técnica inerente 
do médico dentista generalista, este 
lida com casos muito diferentes e de 
variadas áreas. Daí a exigência, deste 
profissional, num estudo permanente 
e atual. E por ser uma área bastante 
abrangente e diariamente trabalho-
sa, a medicina dentária generalista, 
torna-se, por isso, um desafio perma-
nente.

Em suma, a carreira do médico den-
tista generalista é base essencial, não 
como base única de uma clínica ou 
hospital, mas como parte integrante e 
fundamental da estrutura das equipas 
multi e interdisciplinares. Estas devem 
representar a medicina dentária mo-
derna, cada vez mais bem adaptada e 
preparada para as dificuldades e exi-
gências atuais dos pacientes. 

“Atualmente, o médico dentista trabalha 
cada vez menos de forma individualizada, 
ao contrário do que acontecia há quatro 
décadas. Se nos princípios do século XX, a 
mesma pessoa, e na mesma cadeira, extraía 

dentes e fazia a barba, no último quartel, para o 
mesmo profissional
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 NOMEAÇÕES

Portugueses reconhecidos  
por organismos europeus
Os profissionais de saúde oral nacionais estão em evidência na Europa. 

 Gil Alcoforado é o mais recente dis-
tinguido pela European Federation of 
Periodontology (EFP), federação que 
presidiu durante mais de 20 anos. A 3 
de outubro, recebeu o galardão Distin-
guished Service Award 2019-20, um pré-
mio “especialmente importante” para 
o médico dentista, que participou “na 
European Federation of Periodontology 
(EFP)” desde a primeira reunião” e que a 
acompanhou “uma série de anos (1989-

2013)”. “Fiquei lisonjeado pelo prémio”, 
afirmou à Revista da OMD. 

O atual reitor do Instituto Universitário 
Egas Moniz fundou e presidiu a Socie-
dade Portuguesa de Periodontologia. 
Licenciado em Medicina Dentária pela 
Universidade de Lisboa, em 1980, Gil 
Alcoforado concluiu a especialização 
em Periodontologia pela Universidade 
de Bergen na Noruega, em 1983, e ter-

minou o doutoramento em Periodon-
tologia, na Universidade de Lisboa, em 
1995.

O prémio, anunciado na Assembleia-
-Geral online da federação, é concedi-
do anualmente e reconhece o trabalho 
prestado por um período mínimo de 15 
anos, em várias áreas, pelos membros 
das sociedades nacionais de periodon-
tologia que integram a EFP.

 Gil Alcoforado recebeu o prémio 
Distinguished Service Award 2019-20 da 
European Federation of Periodontology.

 António Mano Azul é o representante 
português no Conselho Europeu 

de Chief Dental Officers.

 A 14 de agosto, António Mano Azul 
assumiu funções como representan-
te português no Conselho Europeu de 
Chief Dental Officers (CEDO). Este or-
ganismo tem como finalidade analisar 
e debater as questões de saúde oral 
respeitantes aos países membros da 
União Europeia (UE) e do Espaço Eco-
nómico Europeu (EEE). O médico es-
tomatologista sucedeu a Rui Manuel 
Domingues Calado. Foi designado re-
presentante do CECDO por despacho 
do secretário de Estado da Saúde, An-
tónio Lacerda Sales, após proposta da 
diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. 
António Mano Azul fundou (1998) e pre-
sidiu (200-2002) a European Association 
of Oral Medicine. É membro do Advisory 

Board do Dental Aliance for AIDS/HIV 
Care (DAAC) (desde 1993) e do Euro-
pean School of Oncology (ESO) Advisory 
Group on Oral Malignancy (desde 1994). 
Pertence também ao EU Working Group 
on Teaching Material on Oral Cancer 
and Precancer (desde 1994) e ao longo 
da carreira tem integrado várias equi-
pas e cargos em organismos interna-
cionais de medicina dentária.

O CECDO é composto por individuali-
dades nomeadas por cada membro da 
UE, por países do EEE e nações exter-
nas à EU/EEE, que prestam consultoria 
aos governos nacionais, à Comissão e 
outras partes interessadas em ques-
tões que afetam a saúde oral.



https://youtu.be/wlnh4xcPB60
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 Em novembro, a Europa ultrapas-
sou a barreira dos 300 mil mortos de-
vido ao novo coronavírus. É, mais uma 
vez, o epicentro da pandemia. Pelo que 
muitos países questionam: aplicar, ou 
não, um novo lockdown e quando é que 
este poderá ser necessário para travar 
a propagação do vírus? Para o diretor 
regional da OMS para a Europa, Hans 
Henri P. Kluge, nesta fase, o encerra-
mento total traz perigos.

Perigos esses associados ao aumen-
to da procura por cuidados de saúde 
mental, assim como da violência do-
méstica. Além disso, nesse cenário, é 
expectável uma diminuição das idas ao 
hospital por doenças crónicas, o que 
conduziria a um aumento de mortes 
prematuras por essas patologias.

A OMS reconhece que esta medida, 
aplicada no início do ano, vai permi-
tir cortar a transmissão comunitária 
e dar a folga necessária aos sistemas 
de saúde para que estes possam dar 
resposta aos casos graves de COVID-19 
e aos serviços essenciais. Porém, ex-
plica Hans Henri P. Kluge, o “impacto 
indireto associado às pessoas que en-
frentam dificuldades financeiras e se 
voltam para a previdência social resul-
taria num impacto económico adicional 
e estenderia o tempo de recuperação 
económica”. Motivos que levam o di-
retor regional da OMS para a Europa 
a considerar o lockdown total como o 
último recurso ao qual os países devem 
recorrer. 

O responsável contrapôs a essa solu-
ção medidas que salvem vidas e, em 
simultâneo, empregos, frisando que 
desde março aprenderam-se lições 
importantes. Em primeiro lugar, que o 
uso generalizado de máscara pode sal-
var até 266.000 vidas até 1 de fevereiro 
nos 53 Estados-membros, caso 95% 
da população o faça a partir de agora 
(de acordo com modelagem do Institute 
for Health Metrics and Evaluation). Em 
segundo, encorajar a adoção do tele-

trabalho, sempre que compatível com 
as funções, vai permitir restringir as 
reuniões e os contactos entre equipas, 
o que pode permitir preservar vidas e 
postos de trabalho. 

Crianças e jovens não são considerados 
pela OMS como principais agentes de 
transmissão do vírus, pelo que o encer-
ramento de escolas é igualmente apon-
tado como medida de último recurso. 

Por outro lado, envolver os cidadãos na 
procura de soluções é uma forma de 
minimizar o impacto da fadiga da pan-
demia no efeito das medidas aplicadas. 
Comunicação eficaz e geradora de con-
fiança é muito importante. 

Por último, governos e populações têm 
que tomar consciência de que os fato-
res limitadores dos serviços de saúde 

 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

Novo lockdown europeu acarreta riscos 
para a saúde mental

mudaram entre a primeira e a segun-
da vaga. Em março, o ponto crítico 
era a falta de unidades de terapia in-
tensiva, ventiladores e equipamentos 
de proteção individual. Atualmente, é 
preciso agir junto dos recursos huma-
nos. As equipas de saúde estão exaus-
tas e em risco de esgotamento, pelo 
que a OMS aconselha os governantes 
a apoiarem estes profissionais e res-
petivas famílias. 

A OMD recomenda a canalização de es-
forços para manter uma resposta dupla 
do sistema de saúde, doentes COVID e 
não COVID, para prevenção de danos 
colaterais e gestão de outros eventos 
de saúde. Como? Através de recursos 
adequados (humanos e de capital), me-
canismos de referência mais fortes e 
plataformas alternativas de prestação 
de serviços (digital).

 Foto: Jonathan Borba para Unsplash



https://www.mydenturecare.com/pt-pt/
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ROMD - Porque escolheu 
desenvolver a sua prática clínica no 
seu país natal?

AS - Amo o meu país. E, pese embora, 
consiga pensar em mil razões para dei-
xar o meu país, a Tunísia continua a ser 
a razão pela qual sou a pessoa que sou 
hoje, a pessoa de quem estou inegavel-
mente orgulhoso. 

Este país já me deu tanto que nunca 
deixei de me esforçar, mesmo que de 
uma pequena ação se tratasse, para 
torná-lo um sítio melhor. Apesar de es-
tar entre os países menos desenvolvi-
dos, o sistema educacional gratuito na 
Tunísia e os programas de investimen-
to para criação de empresas jovens, 
ajudaram-me a colocar a minha clínica 
dentária em funcionamento. E graças à 
clínica, tive acesso a muitas oportuni-
dades na minha área de especialidade 
no estrangeiro e permitiu-me alcançar 
uma posição financeira confortável.  

Apesar da crise financeira, o meu país 
continua a esforçar-se para construir ge-
rações produtivas e é o sítio onde estou a 
criar e a educar os meus dois lindos ra-
pazes, junto da minha família e amigos. 

Não me vejo a viver em qualquer outro 
lugar do mundo. 

ROMD - Qual o trabalho científico ou 
clínico que o deixou mais orgulhoso?  

AS - O meu amor incondicional pela 
implantologia e periodontologia e a 
vasta experiência em cirurgias perio-
dontais complexas deram-me a opor-

tunidade de, em 2013, integrar a famí-
lia MegaGen, uma das empresas mais 
reconhecidas a nível mundial na área 
de implantes, e tornar-me depois um 
dos primeiros embaixadores da MINEC, 
que aproveitou o desejo coletivo da 
empresa de se tornar pioneira em im-
plantologia, periodontologia e medicina 
dentária digital. Um acervo de conheci-
mento que fui adquirindo ao longo dos 
anos e que nunca deixei de partilhar 
com a minha comunidade local. 

Tive igualmente a honra de ser promo-
vido a especialista da Dental XP, nos 
EUA,  partilhando o palco com profis-
sionais e especialistas em medicina 
dentária reconhecidos mundialmente, 
na Universidade de Nova Iorque. Um 
sonho que se tornou realidade. 

Assim, o trabalho que desenvolvi du-
rante todos estes anos de prática clí-
nica permitiu-me integrar um grupo 
de profissionais altamente qualificados 
nas áreas de implantologia e periodon-
tologia e ajudar centenas de profissio-
nais a desenvolver a arte da implanto-
logia no seu todo, guiá-los em cirurgias 
efetuadas nos seus próprios pacientes 
e eventualmente ajudá-los a iniciar a 
prática de implantes, proporcionando 
aos seus pacientes um cuidado inova-
dor e otimizado. 
 
ROMD - Conhece algum colega 
português?  

AS - Fui inspirado por diversos colegas 
portugueses que tive o privilégio de co-
nhecer, ver e aprender com o seu tra-
balho e o seu conhecimento. 

Achraf Souayah, médico dentista

“Os médicos dentistas que 
alcançaram maior sucesso não são 
necessariamente mais experientes  
ou mais inteligentes que os outros”

Achraf Souayah é médico 
dentista desde 2006, pela 
Universidade de Monastir. 
Natural de Bizerte, 
Tunísia, tem 39 anos e 
uma vasta experiência nas 
áreas da implantologia, 
periodontologia e 
dentisteria estética.  

É um verdadeiro 
apaixonado pelo
seu país e embaixador 
mundial honorário do 
grupo internacional
“slow dentistry”, cuja 
finalidade é melhorar  
os padrões dos cuidados
prestados e assegurar a
segurança, bem-estar e
conforto do paciente.
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ROMD - Uma mensagem para os médicos 
dentistas portugueses. 

AS - Como prestadores de cuidados de saúde, nós, médicos 
dentistas, devemos abrandar a forma como exercemos. Resul-
tados rápidos e alta produtividade são frequentemente consi-
derados sinais de sucesso. Por esse motivo, a crença de que 
“mais é mais” pode levar-nos a querer mais e mais pacientes, o 
que poderá acabar por comprometer a qualidade dos cuidados 
que prestamos, bem como a nossa habilidade para executar 
procedimentos ao mais alto nível clínico possível. Por outro 
lado, a velocidade controlada pode melhorar o desem-
penho. A filosofia de “slow dentistry” pretende melho-
rar os padrões dos cuidados prestados e assegurar a 
segurança, bem-estar, conforto e compreensão. 

Os médicos dentistas que alcançaram maior suces-
so não são necessariamente mais experientes ou 
mais inteligentes que os outros. O que os separa 
é a vontade intrínseca e sede pelo conhecimento. 
Quanto mais se conhece, mais se quer alcançar. O 
desejo de conhecimento é tal como o de riqueza: 
quanto mais se tem, mais se quer. 

Desde o dia em que a medicina dentária se tornou a 
minha paixão, nunca deixei de crescer. Quando me tornei 
conhecido, nunca deixei que isso me subisse à cabeça e 
nunca deixei que o fracasso me afetasse o coração.

Tive a oportunidade de ser inspirado por men-
tores e colegas excecionais de todo o 
mundo e muitos tornaram-se 
amigos próximos. Esta é a 
beleza do nosso trabalho 
e espero poder conhecer 
mais médicos dentistas 
portugueses quando a 
pandemia da COVID-19 
terminar. 

«Tive a oportunidade de ser 
inspirado por mentores e 
colegas excecionais de todo o 
mundo e muitos tornaram-se 

amigos próximos» 
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Afonso Reis Cabral
“Comecei a escrever 
por causa da Amália”
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os nove anos, es-
crevia poesia, mas 
considera-se es-
critor. Afonso Reis 
Cabral nasceu em 
Lisboa e cresceu no 
Porto. Em 2014, ga-
nhou o Prémio LeYa 

com o romance “O Meu Irmão”, que 
foi também publicado no Brasil e está 
em tradução em Espanha e em Itália. 
No final de 2018, publicou o segundo 
romance, “Pão de Açúcar”, que lhe va-
leu o Prémio José Saramago. Um livro 
que aborda o assassinato da transexual 
Gisberta, em 2006, após sucessivos 
atos de violência e na sequência de um 
ataque, cometido por jovens (entre os 
12 e os 16 anos) à guarda da instituição 
católica Oficina de São José, no Porto. 
Aos 30 anos, o escritor já conquistou o 
Prémio Europa David Mourão-Ferreira 
na categoria de Promessa (2017) e o 
Prémio Novos na categoria de Litera-
tura (2018). 

Em conversa com a Revista da OMD, 
Afonso Reis Cabral fala da escrita numa 
era em que se lê pouca literatura, do 
seu “dark-side” e de outras paixões: o 
boxe, o scuba diving e a ornitologia. 

ROMD - Nasceste poeta ou tens 
vindo a cultivar a alma de poeta?

ARC - Já não sou poeta, se é que algu-
ma vez fui. Comecei a escrever poesia 
aos 9 e até aos 15, quando publiquei 
o meu primeiro livro, achava que era 
poeta, mas na verdade sou escritor. 
Essa é a minha vocação, porque gosto 
de contar histórias e de comunicar. Te-
nho uma certa pancada, todas as pes-
soas que escrevem têm que ter alguma 
pancada e isso possibilita também es-
crever. 

Acho que é difícil dizer, enquanto escri-
tor, que se nasce com essa vocação ou 
esse dom, mas ao mesmo tempo olho, 
por exemplo, para um pintor ou um 
cantor ou outro tipo de artista e parece-
-me fácil responder que essas pessoas 
têm um dom. Talvez seja um bocadinho 
das duas coisas, uma certa predispo-
sição natural e, sobretudo, cultivar e 
trabalhar isso. 

ROMD - Confessa, decidiste ser 
escritor porque os teus pais te 
obrigaram a ler a obra completa de 
Eça [trisavô] quando eras criança….

ARC - (risos) Nunca ninguém me obri-
gou a ler seja o que for. 

ROMD - Nove anos é muito cedo 
para começar a escrever…

ARC - Sim, mas já lia muito. Os meus 
pais também liam muito, havia o exem-
plo, a predisposição para isso. Não é 
uma imposição, não é um sacrifício, foi 
muito natural.

ROMD – Embora seja algo natural, 
encaras a escrita com muita 
autodisciplina...  

ARC - Acho que é necessário. O espírito 
artístico e livre está lá, mas ao mesmo 
tempo é preciso trabalho, disciplina, 
um horário. Com mais foco, não anda-
mos tanto à deriva. Ajuda a não desper-
diçar alguma coisa que poderia ficar 
dispersa.

ROMD - Em 2019, fizeste a 
caminhada pela EN2. Foram 738,5 
quilómetros da estrada que liga 
Chaves a Faro, sem qualquer 
planeamento de viagem. O que 
procuravas? 

ARC - Não sei exatamente o que procu-
rava. No ano passado, de abril a maio, 
tinha algum tempo livre e achava que 

precisava de estar quase fora do mun-
do, mas paradoxalmente mais no cen-
tro do mundo. Ou seja, ter ali um mo-
mento em que estava entregue a mim 
mesmo, entregue a um desafio. E daí 
ter pensado fazer a EN2 a pé. Não é im-
possível, tanto que fiz, mas psicológica 
e fisicamente é muito exigente. Fui es-
crevendo um diário online de crónicas 
no meu Facebook e a adesão das pes-
soas foi tão grande, que essa viagem se 
transformou numa coisa tão diferente, 
quase mais uma partilha e uma co-
munhão com desconhecidos que, en-
tretanto, se tornaram amigos. Inicial-
mente caminhava por mim e depois já 
caminhava pelos outros. Muitas vezes 
pensei desistir, mas achei que não po-
dia porque defraudava as expectativas 
das pessoas e as minhas. Sobretudo, 
tinha muita vontade de no dia seguinte 
me cruzar com mais alguém, ficar na 
casa de alguém, fazer novos amigos e, 
nesse sentido, foi bastante uma reve-
lação. 

ROMD - Quais foram os momentos 
e as pessoas mais marcantes que 
encontraste pelo caminho? 

ARC - Em Bigorne, essa etapa foi muito 
complicada porque comecei no Peso da 
Régua e foram 30 km a subir, com mo-
chila às costas e debaixo de uma tem-
pestade de quase gelo. No fim desse 
dia, encontrar a Isabel Ramalho [que 
ofereceu uma feijoada] e ter esse apoio, 
esse resguardo, foi incrível. Depois, tal-
vez em Brotas, com a família Vinagre, 

A

À queima-roupa

•  O boxe e a escrita: são lixados.
•  Papel e caneta ou computador? Os dois.
•  Livro ou e-book? Os dois.
•  O Tojal é um local especial porque… é pior do que Janarde.
•  Poeta ou romancista? Romancista.
•  Realidade ou ficção? Se fosse uma escolha, era bom que fosse 

uma escolha, a realidade pode ser mais estranha que a ficção.
•  Eça de Queiroz é… uma perseguição.
•  Ir ao médico dentista é… bom, sempre gostei, mesmo quando 

usava aparelho.
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que se tornaram meus amigos e já fui 
lá várias vezes desde o ano passado. 
Foram buscar-me ao fim da jornada 
desse dia, deram-me jantar e, parti-
cularmente, antes e depois de chegar 
a Brotas havia sempre alguém que 
parava o carro e me perguntava se es-
tava bem. Mais tarde, percebi que era 
a família Vinagre que lhes pedia para 
saberem novidades. Estava ali quase 
com o anjo da guarda. Mas houve muito 
mais gente, um bocado por todo o país. 
Foi uma experiência muito estranha, 
porque ao mesmo tempo estava numa 
espécie de paraíso, quase irmanda-
de imediata, que é uma coisa que não 
temos nas cidades, e de inferno físico, 
porque andar, muitas vezes, 45 km por 
dia não é algo muito agradável. 

ROMD - Aos 13 anos foste à 
Alemanha à boleia num camião TIR 
a ouvir Amália. É um dos teus gostos 
pessoais?

ARC - Sim, comecei a escrever por cau-
sa da Amália. Ouvir não só a voz, que é 
uma das melhores vozes do século XX, 
universais, mas também ouvi-la can-
tar os grandes poetas, desde Camões 
a Alexandre O´Neill, inspirou-me para 
escrever e foi isso que desencadeou o 
início da escrita. 

ROMD - Como foi para os teus 
pais aceitar este desafio a que te 
propuseste com 13 anos?

ARC - Não percebi no momento que 
estavam aflitos, hoje percebo que sim. 
Mas, tal como em muitas outras coisas, 
até com a escrita, sempre apoiaram. 

ROMD – Esse apoio trouxe maior 
responsabilidade?

ARC - Sim e, sobretudo, espaço para a 
liberdade. 

ROMD - Para além da Amália, quem 
foi a pessoa que mais te influenciou 
ou motivou ao longo do teu percurso 
como escritor? 

ARC - Do ponto de vista da escrita e até 
de génese da escrita, e mesmo hoje em 
dia, os meus pais estão sempre presen-
tes. Depois, desde amigos que nunca 
acharam que era uma estupidez seguir 
esse caminho, e isso dá um respaldo e 

segurança grande, até à minha professo-
ra de Português, a Maria Helena Padrão 
que transcendeu a mera posição de pro-
fessora e apoiou em tudo, à professora 
Alexandra Azevedo, que era a professora 
de Latim e Grego, com quem fui à Grécia 
no contexto de um concurso de tradução 
de grego antigo e de cultura clássica. 

ROMD – “O Meu Irmão” e “Pão de 
Açúcar”. Porquê a escolha de “um 
caso de família” e do caso Gisberta? 
O que te moveu para contar estas 
duas histórias?

A pergunta pressupõe que as histórias 
existiam antes de eu as ter escrito e não 
existiam. No livro “O Meu Irmão”, eu de 
facto tenho um irmão com síndrome de 
Down, mas tudo é uma transformação 
do material que eu tinha. De certa ma-
neira, acho que era inevitável eu pegar 
nesse conhecimento profundo dessa 
realidade para a transformar. Porque 
os escritores escrevem sobre o que os 
confronta, o que lhes interessa no fun-
do. Era um tema fatal. 

O “Pão de Açúcar” talvez seja uma es-
pécie do reverso disso, porque foi um 
acaso. Estava um dia a ver o Facebook 
e encontrei uma reportagem sobre os 
10 anos do caso Gisberta e percebi que 
não só ali havia uma história fortíssima, 
mas havia também muitos espaços em 
branco, muitas ausências que poderia 
preencher com a ficção. Eram vidas tão 
diferentes das minhas e tão estrangei-
ras nesse sentido, que a motivação foi 
descobrir e inventar ao mesmo tempo, 
tentar meter-me naquele ambiente, 
naquela época, não só na vida da Gis-
berta, mas também dos rapazes. Foi 
partir do que não conhecia, estudar, 
investigar, descobrir, para depois con-
seguir transformar também em ficção. 

ROMD - Tens um “dark side”? Como 
o transportas para a tua narrativa? 

ARC - Acho que qualquer uma das nar-
rativas, já não falando dos outros livros 
– quer da estrada nacional, quer do li-
vro de poesia, que são mais ou menos 
paralelos -, partem da tentativa de des-
cobrir ou de falar da vida de um ponto 
de vista ou de um lugar, que não é o ba-
nal. Ou seja, poderia ter pegado no co-
nhecimento da realidade de síndrome 
de Down e ter construído algo na linha 

da autobiografia, algo bonitinho, mas 
na verdade não é isso que me interes-
sa. A realidade tem as suas belezas e o 
seu lado sublime, mas tem o seu lado 
negro e é esse lado que a literatura ex-
plora e tem que explorar e, portanto, é 
esse lado que quem escreve tem que 
ter também, penso eu. 

ROMD - Como é ser escritor 
num mundo em que tens como 
concorrentes as redes sociais?

ARC - É muito curioso. Cada vez mais 
há uma certa desconfiança em relação 
à ideia de literatura e ficção, porque 
parece que o pendor da verdade não 
está na essência das coisas, mas sim 
numa correlação com determinado 
facto e determinada coisa. Ou seja, hoje 
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em dia, cada vez mais nos interessam 
os filmes e séries baseados em factos 
reais. Há muita desconfiança, talvez 
por um certo primarismo, em relação 
à literatura pura e dura. Curiosamente, 
ao mesmo tempo vivemos, através das 
redes sociais, numa permanente de-
riva. Em relação à escrita, as pessoas 
leem muito pouco literatura, mas leem 
bastante nas redes sociais. Em parti-
cular, estamos a falar de movimentos 
criados nas redes sociais de textos e 
coisas muito partilháveis. As pessoas 
acham que literatura são frases bo-
nitas e depois encontram um livro de 
literatura e não veem as tais frases 
bonitas e não reconhecem como lite-
ratura. Estou a generalizar, mas acho 
que é uma tendência bastante comum. 
Suponho que é melhor ler isso do que 

nada, mas ainda assim é pernicioso. 
Estamos a falar de sentimentos bara-
tos e de frases bem construídinhas e, 
depois, espreme-se e não há nada. 

ROMD - É difícil ser escritor nos 
tempos que correm?

ARC - Parece-me que qualquer escritor, 
a partir do momento em que o é real-
mente, tem uma voz própria e é essa voz 
própria que é apelativa. Não é tentar ser 
apelativo por determinado esquema ou 
maneira para cativar o leitor. Depois, há 
todo o lado da carreira de escritor, ou 
seja, da publicação, de encontros com 
leitores. Em Portugal é muito complica-
do, porque haverá meia dúzia de escrito-
res que conseguem viver da escrita e é 
triste que não se possa viver do que faz. 

ROMD – A terminar, 
além da escrita, há ainda a 
ornitologia, o Scuba Diving e o 
pugilismo…

ARC - Toda a vida fiz criação de pássa-
ros. Agora, não tenho pássaros. Mas, na 
outra casa, fiz um aviário muito grande 
e criação de tudo um pouco, desde te-
celões a mandarins, bengalins. O boxe 
faço todas as semanas. O mergulho foi 
um acaso, há uns anos fiz o curso e 
desde aí faço sempre. É extraordinário 
conseguir estar noutro mundo comple-
tamente diferente. Há a ideia de ser o 
reino do silêncio, mas não é verdade 
porque ouve-se tudo desde as ondas 
em cima aos peixes a esgravatar na 
terra. Gosto porque estou fora de tudo, 
noutro reino. 
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