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Editorial
Miguel Pavão Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

“Não podemos baixar as máscaras”
O mundo continua a viver ensombrado 
por uma pandemia que, para além de 
imprevisível, parece interminável. Veio 
para alterar o normal, quebrar rotinas, 
desorganizar o quotidiano. 
Não existem dúvidas de que estávamos 
longe de imaginar que tantas mudan-
ças e desafios pudessem acontecer. 
Mas, também era difícil de imaginar 
a nossa capacidade de adaptação, de 
resistência e o espírito lutador que nos 
permitiram nunca termos baixado os 
braços.
Esse espírito lutador esteve sempre 
presente:  quando tivemos a atividade 
médica suspensa com as nossas clíni-
cas paradas, na adaptação às normas 
de proteção individual, e no elevado 
investimento que fizemos para garan-
tir a qualidade de sempre aos nossos 
doentes.
Agora, passado quase um ano, depois 
de muito se ter falado, escrito e co-
mentado sobre a pandemia, podemos e 
devemos retirar lições sobre como fo-
mos expostos e considerados ao longo 
desta pandemia.
Podemos confirmar que a saúde e a 
saúde oral são bens essenciais. Sem 
saúde oral não há possibilidade de pro-
gressão, seja ela individual, de cariz  
económico ou social. A saúde é sem 
dúvida um bem inestimável, tendo sido 
a razão pela qual, perante um novo 
cenário de confinamento em Portugal 
decretado pelo Governo no início deste 
ano, a nossa profissão se mantivesse 
em exercício. Este facto comprova as 
responsabilidades acrescidas que as-
sumimos ao desempenharmos a pro-
fissão de médicos dentistas num cená-
rio difícil de pandemia.  Devemos, por 
isso, enaltecer o papel da nossa profis-
são, enquanto profissionais de saúde, 
de tratar e cuidar da vida dos outros.
A pandemia reforçou a importância que 
os médicos dentistas assumem na sua 
vertente médica, com destaque para 

a relação de proximidade e confiança 
com os nossos doentes.  Vimos, com a 
pandemia, como é importante a litera-
cia para a saúde, com reforço de infor-
mação permanente sobre as regras de 
higiene e de saúde pública − até agora 
a única solução eficaz no combate à 
pandemia.
Não podemos também subtrair impor-
tância ao fundamental aspeto da for-
mação médico-dentária, que tem vindo 
nos últimos anos a valorizar a quanti-
dade em detrimento da qualidade no 
ensino. Perante um ano difícil e tor-
mentoso para todos, é essencial acom-
panhar o real impacto que a pandemia 
da COVID-19 tem tido no ensino e for-
mação daqueles que muito brevemente 
serão nossos colegas.
Ao longo desta pandemia, esteve a 
Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 
sempre ao lado das soluções, pro-
curando facilitar, auxiliar e colmatar 
lacunas no SNS, disponibilizando os 
médicos dentistas como reforço útil, 
credível e preparado para uma inter-
venção colaborativa neste combate. 
São exemplo desta colaboração, os 
mais de 750 médicos dentistas que 
apoiaram a linha SNS24, na fase mais 
difícil e crítica deste período outono –
inverno, bem como a integração de co-
legas nas equipas de rastreio colabo-
rativo nas ARS - Norte e Lisboa e Vale 
do Tejo, reforçando as respostas dos 
inquéritos epidemiológicos.
Também na possibilidade de realiza-
ção de testes rápidos de antigénio, 
com a correção da circular informati-
va conjunta 05/2020 da DGS/ INFAR-
MED/INSA, permitindo que os médicos 
dentistas participem em rastreios em 
massa em muitas regiões de Portugal, 
num combate ativo nesta pandemia.
E, se mais não aconteceu em termos 
de colaboração dos médicos dentistas, 
foi porque a falta de planeamento e o 
espírito de “fazer sozinho” circula no 

sangue dos Portugueses, ao estilo de 
one man show, refletindo-se numa fal-
ta de envolvimento e articulação entre 
entidade governamentais, quer públi-
cas, quer privadas.
No que refere ao plano de vacinação, 
foi sempre reconhecida a importância 
dos profissionais de saúde, tendo os 
médicos dentistas sido considerados 
prioritários para a primeira fase. Con-
tudo, erradamente na minha perspe-
tiva, optou o Governo por priorizar os 
profissionais do setor público em de-
trimento do privado, fazendo com que 
a vacinação à maioria dos nossos co-
legas não ocorresse como seria lógico 
perante a nossa exposição ao fator de 
risco de vírus.
Mas, até aí, a colaboração da OMD com 
a task force do plano de vacinação foi 
sempre disponível e procurou anteci-
par soluções para facilitar o referido 
plano.
Volvido um ano de desafios, deposita-
mos agora a esperança na vacina, como 
se fosse uma “luz ao fundo do túnel”. 
Contudo, não podemos ter certezas de 
que esta seja uma solução eficaz em 
absoluto. Perante estas dúvidas, po-
demos e devemos começar a retirar os 
ensinamentos desta pandemia, quer do 
ponto de vista coletivo, particularmente 
no que concerne à organização do Es-
tado e do seu modelo funcional, quer 
do ponto de vista individual. 
Certo é, que a nossa atitude, o nosso 
espírito de resistência, a nossa tenaci-
dade, que não nos deixa desistir e não 
nos permite baixar os braços - ou me-
taforicamente como a OMD tem ape-
lado aos médicos dentistas: “não po-
demos baixar as máscaras” -, ditarão 
a diferença para ultrapassarmos esta 
pandemia.
P.S.: Um ano após o início da pandemia, 
a Revista da OMD regressa ao formato 
em papel na esperança de um prenún-
cio de regresso à normalidade.

Médicos dentistas e a pandemia
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Plano de Atividades e Orçamento 
2021 aprovados por unanimidade

 Na última reunião de 2020, o Conselho Geral da 
Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), no âmbito das 
competências que lhe são atribuídas pelo Estatuto da 
Ordem, analisou e discutiu o Plano de Atividades e Or-
çamento para 2021. 

A sessão, que decorreu por videoconferência, foi condu-
zida pelo presidente do Conselho Geral, Fernando Guer-
ra, pela vice-presidente, Célia Carneiro, e pelos secre-
tários António José de Sousa e Gisela Melo de Sousa. Os 
dois documentos foram produzidos pelo Conselho Dire-
tivo da Ordem, sendo que o Plano de Atividades foi apre-
sentado pelo presidente, Miguel Pavão, e o Orçamento 
pelo tesoureiro, Manuel Nunes. Interveio também o pre-
sidente do Conselho Fiscal, António Ginjeira, que proce-
deu à leitura do parecer positivo do órgão relativamente 
ao orçamento, tendo sido acompanhado pelo Revisor 
Oficial de Contas, Luís Pinheiro Torres. 

No final, após o esclarecimento de todas as dúvidas, o Con-
selho votou e aprovou por unanimidade as duas propostas. 

CONSELHO GERAL

António José de Sousa, secretário da mesa do CG, Célia Carneiro, vice-pre-

sidente, Fernando Guerra, presidente, e Gisela Melo de Sousa, secretária 

da mesa do CG

Direção dá início a auditoria
 A consultora Ernst & 

Young está responsável 
pela auditoria aos atos 
de gestão da OMD, re-
lativos aos últimos cinco 
anos. 

A direção prepara-se 
para iniciar um novo ci-
clo e concretizar os ob-
jetivos delineados pelos 
órgãos sociais para o 
mandato. Nesse senti-
do, a auditoria em curso 
possibilitará a adoção de 
uma estratégia assen-
te na melhoria contínua 
do desempenho e da 
governance. Pretende-
-se, assim, capitalizar 

ATOS DE GESTÃO

Miguel Pavão, bastonário da OMD, (ao centro) e Miguel Gomes, diretor executivo da Ordem (à esquerda) reuniram 

com os representantes da Ernst & Young

as oportunidades e implementar uma gestão 
sustentada que acompanhe os atuais e futu-
ros desafios dos seus associados. 

A Ernst & Young atua em quatro service lines 
– Assurance, Consulting, Tax e Strategy and 
Transactions.
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 No final do ano passado, o Colégio 
de Especialidade de Ortodontia entre-
gou o diploma de especialista em orto-
dontia aos novos membros. As médicas 
dentistas Mariana Albergaria, Daniela 
Afonso e Joana Cristina Silva rece-
beram os respetivos diplomas, numa 
cerimónia que contou com as partici-
pações do bastonário da OMD, Miguel 
Pavão, o presidente do Colégio de Es-
pecialidade, Luís Jardim, e a vogal do 
Conselho Diretivo da Ordem, Maria 
João Ponces. 
O exame de acesso ao título decorreu 
em setembro de 2020. A cerimónia de 
entrega dos diplomas aconteceu a 5 de 
dezembro, por videoconferência, devido 
à pandemia. 

 COLÉGIO DE ORTODONTIA

Três novos especialistas em 
ortodontia 

 CENTRO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA

Oferta formativa da OMD com 
enorme procura

 A 11 de janeiro arrancou mais um ano formativo da OMD. 
Com um programa exclusivamente online, os cursos têm re-
gistado um enorme interesse por parte da classe. O primeiro 
esgotou um dia antes da sua realização e o mesmo se veri-
fica na maioria das ações previstas no Calendário 2021. Por 
exemplo, os cursos modulares, cuja componente hands-on 
tem quatro datas disponíveis, estão quase esgotados.

O calendário da formação pode ser consultado na página 
eletrónica da OMD, em www.omd.pt/formacao. Este ano, es-
tão previstas 34 ações de formação, distribuídas por quatro 
grandes áreas: cursos clínicos, cursos modulares, temas 
médicos e temas socioprofissionais. 
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 FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

João Caramês é o novo diretor 

 REVISTA DA OMD - EDIÇÃO 45

Ao alcance de um clique
 A edição anterior da Revista da Ordem dos Mé-

dicos Dentistas surgiu com uma imagem renovada, 
mais apelativa, funcional e intuitiva. A qualidade 
editorial manteve-se e investiu-se ainda mais na 
proximidade com os associados. Nasceram novas 
rúbricas, como são o caso de “Os 13 mil”, que de-
safiam os médicos dentistas a darem-se a conhecer 
em seis pontos, ou “Estilos de vida”, em que se pre-

tende dar voz a outros mundos, como a literatura, a 
música ou a política.

O número 45 apresentou-se numa versão digital, lança-
da no 29º Congresso da OMD, e que pode ser descar-
regada através do QR-Code que aqui disponibilizamos. 
Basta ter instalado um leitor de códigos QR no seu te-
lemóvel ou tablet e apontar o aparelho para o código.

 A 30 de janeiro, o médico dentista Paulo 
Miller tomou posse como presidente da Socie-
dade Portuguesa de Endodontologia (SPE). Os 
novos corpos sociais para o triénio 2020-2023 
foram eleitos com maioria absoluta a 29 de 
dezembro do ano passado. Devido às contin-
gências da pandemia, a cerimónia decorreu 
por videoconferência e contou com a presença 
do bastonário da OMD, Miguel Pavão, do pre-
sidente da Sociedade Portuguesa de Estoma-
tologia e Medicina Dentária (SPEMD), Sampaio 
Fernandes e a participação de representantes 
de outras sociedades científicas e organizações 
estudantis.

 O médico dentista João Caramês to-
mou posse como diretor da Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa (FMDUL) a 4 de janeiro.

Doutorado em Cirurgia Oral pela Uni-
versidade de Lisboa e pós-graduado 
em Reabilitação Oral e Implantologia 
pela New York University, o professor 
catedrático sucede a Luís Pires Lopes. 

A 25 de novembro de 2020, o ex-presi-
dente da mesa da Assembleia Geral da 
OMD obteve a unanimidade dos votos 
expressos do Conselho de Escola. Além 
da docência, João Caramês é investiga-
dor integrado na Unidade de Investiga-
ção em Ciências Orais e Biomédicas do 
LIBPhys, liderando vários projetos de 
investigação na área da implantologia e 
dos biomateriais.

 SOCIEDADE PORTUGUESA DE ENDONTOLOGIA

Paulo Miller assume 
presidência da SPE
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 30º CONGRESSO DA OMD

De regresso ao Norte do país
 Em 2021, o Congresso da Ordem dos 

Médicos Dentistas celebra 30 anos e o 
Norte é o local escolhido para assina-
lar o reencontro da classe. A 30ª edição 
está agendada para os dias 4, 5 e 6 de 
novembro. Após um 2020 atípico, que 

levou à adaptação do 29º congresso 
para um formato virtual e imersivo, a 
Comissão Organizadora deste ano, que 
é presidida pelo médico dentista Paulo 
Miller, está a trabalhar no sentido de 
tornar possível a realização do evento 

no modelo presencial, caso a situação 
epidemiológica do país em novembro 
assim o permita. No entanto, e dado o 
sucesso da edição do ano, o 30º con-
gresso apostará também na componen-
te online. 

 PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA

Regime de exceção 
para inadaptados 
termina em junho

 O fim do regime transitório da Portaria nº 390/2019, de 
29 de outubro, que permitia a prescrição manual de medi-
camentos nos casos de inadaptação fundamentada do pres-
critor, deveria ter ocorrido a 31 de dezembro de 2020. No en-
tanto, devido ao contexto epidemiológico do país, o prazo foi 
adiado para o próximo dia 30 de junho. 
A nova data aplica-se aos médicos dentistas que se encon-
trem devidamente referenciados pela Ordem como inadapta-
dos aos sistemas de informação e prescrição eletrónica. Em 
vigor desde 2019, a obrigatoriedade da prescrição eletrónica 
de medicamentos apresenta três exceções: “falência do sis-
tema informático, indisponibilidade da prescrição através de 
dispositivos móveis, ou nas situações de prescrição em que 
o utente não tenha a possibilidade de receber a prescrição 
desmaterializada ou de a materializar”. 

Post-it Verde
Dicas para um consultório mais sustentável:

1.  Esterilizar os instrumentos, embalando-os em kits e não individualmente;2.  Agendar as consultas de vários elementos da mesma família no mesmo dia, em horários coincidentes ou subsequentes (reduz a pegada das viagens);
3.  Realizar, sempre que possível, vários tratamentos na mesma consulta (reduz o consumo de materiais e a produção de resíduos).
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DESTAQUE

COVID-19
•  Vacinação: primeira fase prolongada até 

abril 
•  Task force garante que classe é prioritária
•  Médicos dentistas madeirenses recebem 

vacina
•  Não podemos baixar as máscaras
•  Há novos apoios à recuperação económica
•  Webinars estão de regresso



 VACINAÇÃO – REUNIÃO INFARMED

Primeira fase prolongada até abril

N
a mais recente reu-
nião do Infarmed, 
a 9 de fevereiro, o 
novo coordenador 
da task force para o 
plano de vacinação 
contra a COVID-19 
fez o ponto de si-

tuação da imunização da população e 
atualizou as previsões quanto ao de-
senrolar deste processo. 

O vice-almirante Henrique Gouveia e 
Melo divulgou os dados mais recen-
tes da vacinação em Portugal. O país 
recebeu 503 mil vacinas, das quais 
43 mil foram encaminhadas para as 
regiões autónomas dos Açores e da 
Madeira. O responsável explicou que 
se está perante um “momento de es-
trangulamento” da disponibilidade de 
vacinas, a nível mundial, e que Por-
tugal deverá ter 70% da população 
vacinada “em final de agosto ou iní-
cio de setembro”, sendo expectável 
alcançar os 100% (entre os cidadãos 

que pretendam ser vacinados) “ainda 
este ano”. 

Quanto à execução da primeira fase de 
vacinação, atualmente em curso, con-
firmou que não será possível concluir 
até 31 de março. “Será prolongada até 
abril”, anunciou. Acrescentou ainda 
que a média diária de vacinas é de 22 
mil e que, com o acréscimo previsto da 
oferta de doses, esta aumentará qua-
tro vezes no segundo semestre e ainda 
mais no terceiro trimestre. 

Henrique de Barros, do Instituto de 
Saúde Pública da Universidade do Por-
to, revelou que, partindo da previsão de 
vacinar 70% da população até ao final 
de setembro, é expectável que seja 
possível sair da situação atual “no final 
do verão”. O especialista traçou ainda 
dois cenários: o primeiro, consideran-
do uma eficácia de 90% da vacinação e 
dentro dos timings previstos, permite 
salvar “3.500 vidas até ao fim de setem-
bro”, o segundo, tendo em conta uma 

eficácia de 70% da vacinação, possibi-
lita a diminuição do número de inter-
nados em cuidados intensivos, “muito 
abaixo dos 200”. 

Já André Peralta Santos, da Direção-
-Geral da Saúde, revelou que o pico da 
terceira vaga ocorreu a 29 de janeiro, 
tendo-se iniciado a “trajetória descen-
dente”, embora a incidência se mante-
nha “extremamente elevada”. Quanto 
ao pico de mortalidade, este aconteceu 
na primeira semana de fevereiro. 

Médicos dentistas são 
prioritários

No mesmo dia da reunião do Infarmed, 
a Direção-Geral da Saúde atualizou a 
norma respeitante à “Campanha de va-
cinação contra a COVID-19”.

O documento estabelece que, en-
quanto a disponibilidade das vacinas 
for limitada, em cada fase e em cada 
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grupo prioritário há uma sequenciação 
do processo de vacinação. Ou seja, na 
primeira fase, a prioridade é dada aos 
profissionais de saúde envolvidos na 
prestação direta de cuidados de saúde, 
em contextos identificados de acordo 
com a maior probabilidade de exposi-
ção a SARS-CoV-2 e/ou prestação de 
cuidados de saúde a pessoas mais vul-
neráveis. 

Nesta ordenação, incluem-se os “ser-
viços de estomatologia e de medicina 
dentária/ saúde oral e clínicas de medi-
cina dentária”. De realçar que os con-
textos prioritários para profissionais de 
saúde, nos quais se encontram os mé-
dicos dentistas, a priorização abrange 
todos os profissionais de saúde, inde-
pendentemente do seu vínculo laboral.
A atualização da norma estabelece 
também regras para as doses sobran-

uma lista de pessoas a chamar para a 
vacina no caso de sobrarem doses. Es-
tes “suplentes” têm de estar inseridos 
no grupo a que respeita a fase em cur-
so e a ordem das prioridades definida 
pela norma para a toma da vacina tem 
de ser sempre respeitada.

Confinamento prolon-
gado e mais testagem

No final da reunião do Infarmed, a mi-
nistra da Saúde confirmou que “apesar 
destas medidas [confinamento] esta-
rem a produzir resultados, é bastante 
evidente que o atual confinamento tem 
de ser prolongado por mais tempo”. 
“Para já durante fevereiro, depois será 
avaliado, mas provavelmente por um 
período que os peritos estimaram de 60 
dias a contar do seu início”, esclareceu 
Marta Temido.

A responsável explicou que este é o 
intervalo apontado pelos especialistas 
para reduzir a pressão nos serviços de 
saúde, isto é, alcançar uma ocupação 
dos cuidados intensivos para menos de 
200 camas e diminuir a incidência acu-
mulada de casos para 60 por 100 mil 
habitantes.

A ministra da Saúde afirmou ainda que 
é necessário conciliar o confinamento 
com testagem maciça, uma vez que 
esta última medida permitirá evitar a 
transmissão de infetados assintomáti-
cos, bem como monitorizar o apareci-
mento das novas variantes da doença.

tes, de forma a evitar o desperdício. 
Passa a ser obrigatória a existência de 
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 VACINAÇÃO DE MÉDICOS DENTISTAS

Task force garante que classe é 
prioritária

 bastonário da OMD, 
Miguel Pavão, e 
o coordenador do 
Grupo de Reflexão 
e Acompanhamento 
da Covid-19 da OMD, 
Fernando Guerra, 
reuniram com o 

novo coordenador da task force do pla-
no de vacinação contra a Covid-19, vi-
ce-almirante Henrique Gouveia e Melo, 
no sentido de reiterarem a urgência de 
imunizar os médicos dentistas.

Miguel Pavão reforçou a necessidade 
de dar rapidamente início ao proces-
so, devido à exposição destes profis-
sionais ao vírus, e lembrou os prazos 
anteriormente assumidos pela task 
force para a vacinação dos médicos 
dentistas do setor privado. Recorde-se 
que na última reunião, o ex-coordena-
dor, Francisco Ramos, comunicou que 
estes profissionais começariam a re-
ceber as primeiras doses da vacina a 
15 de fevereiro e que a vacinação deve-
ria estar concluída, já com a segunda 
toma, até ao final de março. Na oca-
sião, indicou que os médicos dentistas 
seriam vacinados nos grupos priori-
tários que integram os profissionais 
de saúde e que se pretendia dar uma 
orientação para a existência de quotas 
diárias nesses grupos prioritários.

O vice-almirante Henrique Gouveia e 
Melo assumiu que estes profissionais 
são uma prioridade e garantiu que se 
está a trabalhar no sentido de cumprir 
o prazo previamente estabelecido. Con-
siderou também que o mapeamento 
realizado pela OMD será bastante útil 
para os contactos que serão efetuados 
através dos centros de saúde, via SMS, 
para marcação prévia da administração 
da primeira dose da vacina.

Atualmente, 8.742 médicos dentistas 
manifestaram à Ordem interesse em 
receber a vacina.
Na reunião, o bastonário da OMD refor-

O

çou o empenho dos médicos dentistas 
no combate à pandemia e disponibili-
zou toda a ajuda necessária para agili-
zar o plano de vacinação dos médicos 

dentistas, garantindo que vai continuar 
a acompanhar com atenção máxima o 
trabalho da task force.

OMD apreensiva OMD 

OMD APREENSIVA QUANTO À EXECUÇÃO DO 
PLANO

Miguel Pavão quer que os médicos dentistas sejam vacinados o mais rápido 
possível e sem mais atrasos, pois está preocupado com as alterações e falhas 
na implementação do plano de vacinação contra a COVID-19. 

Esta apreensão é partilhada com as ordens dos médicos e dos farmacêuti-
cos que, numa carta conjunta publicada no semanário Expresso, defendem 
o direito à informação e à transparência no processo de vacinação contra 
a COVID-19. “O que certamente os portugueses não sabem, mas precisam 
também de saber, é que há ainda milhares de profissionais de saúde por va-
cinar neste país. Médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde (SNS), e 
no setor privado e social, médicos dentistas, enfermeiros ou farmacêuticos 
que lutam diariamente com o medo de terem de fechar perante a infeção de 
um dos seus colaboradores. Nas clínicas, consultórios, farmácias, laborató-
rios de análises, que trabalham noite e dia, também para o SNS, no apoio a 
doentes COVID e não-COVID. Ninguém ainda foi vacinado!”, lê-se na missiva, 
que aponta falhas na coordenação e planeamento da estratégia de vacinação. 

“O plano está atrasado e põe em causa profissionais de saúde essenciais no 
combate à COVID-19 e que estão muito expostos ao risco, como é o caso dos 
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médicos dentistas”, prossegue e 
lança a questão: “Que outra pro-
fissão da saúde está tão exposta a 
este vírus como os médicos dentis-
tas?”

Por outro lado, recorda que “a OMD 
fez um levantamento de todos os 
médicos dentistas que querem ser 
vacinados e entregou prontamente 
esta listagem às autoridades, que 
agora estão a pedir aos profissio-
nais de saúde que se registem no 
site da DGS e que a OMD não foi 
informada sobre a sua existência”. 
Por isso, conclui que se está a “du-
plicar trabalho desnecessariamen-
te, mas sobretudo é uma perda de 
tempo. E um sinal evidente de des-
coordenação que reflete o estado 
em que Portugal se encontra”. 

Tome nota

A OMD disponibiliza em www.omd.pt/content/uploads/private/2021/01/20 
210129-vacinacao-diligencias-omd.pdf um dossier com Perguntas Fre-
quentes relativas à vacinação dos médicos dentistas.

omdNº46

DESTAqUE 19



 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Médicos dentistas madeirenses 
recebem vacina

7 de fevereiro arran-
cou a imunização dos 
médicos dentistas da 
Região Autónoma da 
Madeira (RAM) contra 
a COVID-19. O plano 
de vacinação inclui 
também os assisten-

tes dentários e as perspetivas apontam 
para que, entre abril e maio, o grupo 
prioritário, no qual se inserem estes 
profissionais, esteja vacinado.

A notícia foi avançada pelo secretário 
Regional de Saúde e Proteção Civil, Pe-
dro Ramos, na reunião de janeiro com a 
delegação da OMD na RAM. O responsá-
vel informou que o segundo lote de vaci-
nas iria contemplar os médicos dentis-
tas e respetivas assistentes. Além disso, 
adiantou as datas expectáveis para a 
conclusão do processo. Reforçou que 
a classe integra o grupo prioritário de 
vacinação, no qual estão incluídas cerca 

de 50.000 pessoas, entre profissionais 
de saúde, residentes e equipas dos la-
res, e agentes de proteção civil. 

Nas contas de Pedro Ramos, caso as 
vacinas programadas para a região es-
tejam disponíveis nos prazos previstos, 
será possível concluir a vacinação des-
te grupo entre abril e maio. Recorde-se 
que, a 1 de fevereiro, a região recebeu 
11.770 doses. Segundo indicações do 
Serviço de Saúde da Madeira à comuni-
cação social, ainda no decorrer do mês 
chegam mais 5.859 doses.

Encontro com os 
associados

Na reunião com Pedro Ramos partici-
param também os médicos dentistas a 
exercer na região. O principal tema da 
agenda era a vacinação, mas a delega-
ção da OMD aproveitou o encontro com 
os associados, que aconteceu por video-

conferência, para informar os quase 80 
participantes sobre a atividade da Ordem. 

O representante da Região Autónoma da 
Madeira (RAM) no Conselho Diretivo da 
OMD, Fabião Castro Silva, fez o ponto de 
situação do recente inquérito à classe 
sobre a COVID-19. 

O licenciamento radiológico foi outro dos 
temas abordados. O membro do Conselho 
Diretivo e do Grupo de Trabalho de Radio-
logia, Nuno Ventura, apresentou todas as 
diligências que têm sido realizadas pela 
Ordem e explicou como se encontra o 
processo negocial que está em curso. Os 
participantes aproveitaram para colocar 
uma série de questões e preocupações 
relacionadas com o assunto. 

Foi ainda feito o balanço do 29º Con-
gresso da OMD. A sessão terminou com 
o esclarecimento de dúvidas dos médi-
cos dentistas.

A
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N
o final de 2020, a dis-
tribuição das primei-
ras vacinas contra 
a COVID-19 trouxe 
esperança de que 
2021 seria o ano da 
reviravolta, em que o 
Homem superava o 

vírus. No entanto, o crescente número de 
casos, sobretudo em Portugal, e um pouco 

por toda a Europa, ensombraram o futuro. 
O mundo debate-se com a terceira vaga 
da pandemia e os Governos tentam gerir 
a vacinação da população e a resposta ao 
descontrolo da transmissão do vírus. 

No caso da medicina dentária, as másca-
ras complementadas pelos EPI, pelo dis-
tanciamento físico, pela lavagem frequen-
te das mãos, pela etiqueta respiratória, 

pela redução de deslocações e contactos 
ao indispensável e pelo cumprimento das 
regras de isolamento, continuam, neste 
momento, a ser a arma mais poderosa 
para enfrentar a pandemia. 

A OMD falou com três membros do Gru-
po de Reflexão e Acompanhamento da 
COVID-19 sobre as razões pelas quais 
“não podemos baixar as máscaras”.

ROMD - Com o plano de vacinação em 
marcha a nível mundial, é expectável 
que se alcance a imunidade de grupo 
ainda este ano?

GGD - No que respeita a Portugal e 
aos 27 países da UE, assumindo que 
a estratégia política não muda entre-
tanto e para um limiar de 70% da po-
pulação imunizada (por doença ou va-
cinação), diria que vai ser um grande 
desafio. Relembro que a imunidade de 
grupo (que se pode definir por resis-
tência de uma população à invasão e 
disseminação de um agente infecioso, 
baseada na resistência à infeção de 
uma elevada proporção dos membros 
dessa população) diz sempre respeito 
a uma população concreta. A nível na-
cional/europeu sabemos que a com-
pra das vacinas está a ser coordenada 
ao nível da Comissão Europeia e que 
as três vacinas já autorizadas pela 
Agência Europeia dos Medicamentos 

(EMA) - BioNTech/Pfizer, MODERNA 
e AstraZeneca - e com as doses já 
acordadas, fazem acreditar ser possí-
vel ter a grande maioria da população 
da UE vacinada até ao último trimes-
tre do ano. A meta é chegar ao verão 
de 2021 com pelo menos 70% da po-
pulação adulta vacinada em todos os 
Estados-Membros.

No entanto, e apesar da rapidez com 
que chegámos não a uma, mas a vá-
rias vacinas que demonstraram eficá-
cia elevada, e independentemente da 
bondade dos programas de vacinação 
nacionais e locais e dos acordos de 
compra assinados pela Comissão, o 
grande constrangimento vai estar na 
capacidade instalada global de pro-
dução das próprias vacinas e compo-
nentes. A questão-chave estará em 
perceber o quão rápido serão produ-
zidas vacinas em número suficiente 
para todos os cidadãos e no menor 
tempo possível.

No que respeita à restante população 
mundial, diria que não - não será pos-
sível atingir ainda este ano a imuni-
dade de grupo (mas gostaria de me 
enganar nesta previsão). 

Com o aumento do número de pes-
soas vacinadas (começando, claro, 

  Guilherme Gonçalves Duarte, médico 
especialista em Saúde Pública

 OPINIÃO

Não podemos baixar as máscaras
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pelos grupos de risco e populações 
vulneráveis), os surtos serão menos 
e menos frequentes, mas não devem 
ser imediatamente descuradas mui-
tas das medidas de saúde pública 
com as quais já nos habituamos. Ain-
da existe algum nível de incerteza no 
que concerne por exemplo a duração 
da imunização conferida pelas dife-
rentes vacinas, ou se esta imunização 
impede por exemplo a transmissão 
da doença ou só protege o vacinado 
contra as formas graves da doença. 
No limite, podemos ainda ter assis-
tido à introdução desta doença para 
um futuro próximo e que, passando 
a ser uma doença endémica e/ou sa-
zonal, requer que o sistema de saúde 
mantenha respostas prontas como 
prevenção (vacinação) e tratamento 
de suporte, ao mesmo tempo que dá 
resposta à restante miríade de pato-
logias. 

ROMD - De que forma os médicos 
dentistas podem contribuir para a 

interrupção das cadeias de transmis-
são? 

GGD - Os médicos dentistas como 
profissionais de saúde qualificados 
podem/devem contribuir para a inter-
rupção das cadeias de transmissão, 
nomeadamente através de:

i) educação para a saúde dos seus 
utentes, em cada consulta que reali-
zam (como explicação sobre situação 
atual, esclarecimento de dúvidas so-
bre a doença, sua epidemiologia e des-
mistificação de mitos, (re)educação 
para: etiqueta respiratória, utilização 
de máscara e conservação de distân-
cia física, manutenção da sua bolha 
social) contribuindo positivamente 
para a adesão e sucesso das medidas;

ii) garantir que a entidade onde exer-
cem tem um Plano de Contingência, 
que o conhecem e está divulgado, tendo 
para o seu cumprimento as condições 
e recursos adequados; e na prática diá-

ria estar com atenção redobrada a si-
nais de utentes ou colegas que façam 
suspeitar possível caso ou surto. Com 
a possibilidade de transmissão assin-
tomática e transmissão disseminada, 
é ingénuo pensar em hospitais/centros 
“sem COVID” sendo que todas as insti-
tuições estão em risco;

iii) participação em investigação 
científica, na realização de normas e 
orientações, com vista à adaptação 
destas à realidade vivida pelos médi-
cos dentistas diariamente; 

iv) atividades de apoio às respostas im-
provisadas do sistema de saúde - seja 
trabalhar nas linhas de apoio do SNS24 
ou participar nas atividades diárias das 
Unidades de Saúde Pública, como ras-
treio de contactos; ou ainda e não menos 
importante,

v) exemplo individual e como cidadão 
(informar-se das medidas em vigor, ga-
rantir e inspirar ao seu cumprimento).

ROMD - Um mês após o arranque da 
vacinação contra a COVID-19, sabe-
-se que há um atraso superior a 50% 
daquilo que estava programado [a ní-
vel europeu] na entrega de vacinas. 
Há o risco de exclusão de profissio-
nais de saúde (nomeadamente os 
médicos dentistas) da primeira fase 
do processo?

AM - Não. Acredito que o Ministério da 
Saúde e a task force para o processo de 
vacinação não irão recuar nessa medi-
da. Aquilo que está a acontecer é o pro-
longamento no tempo de vacinação dos 
grupos que estão na primeira fase. Mui-
to pelo atraso na entrega das vacinas, 
mas também pela falta de organização e 
objetividade patente neste processo. 

ROMD - Uma vez que o mapeamento de 
médicos dentistas que querem ser va-
cinados está feito pela OMD, na sua opi-

nião, o que está a faltar para agilizar o 
processo? Porque não seguir o exemplo 
de outros países em que estes profis-
sionais estão envolvidos na vacinação?

AM - Aos problemas de produção, 
distribuição e logística, somam-se 

problemas locais que têm dificulta-
do o processo, nomeadamente na 
falta de transparência e de critério 
quanto a quem, efetivamente, tem 
de ser vacinado. Só será possível 
tornar o processo mais ágil quando 
o número de vacinas a chegar for 
maior e se o Governo reforçar a or-
ganização e a logística do processo. 
Os centros de saúde terão muitas 
dificuldades em conseguir vacinar 
“em massa” face ao volume de tra-
balho que já têm neste momento. O 
processo de vacinação terá de evo-
luir para outros locais com equipas 
específicas, sob pena de conges-
tionar todo o processo. Compete à 
task force definir quem fará parte 
dessas equipas, mas entendo que 
os médicos dentistas têm todas as 
condições para prestar apoio à ope-
ração.

  Alberto Machado, membro da Co-
missão Parlamentar da Saúde e de-
putado à Assembleia da República 
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ROMD - Continuam a persistir dúvidas 
sobre as vacinas contra a COVID-19, 
sobretudo em termos de efeitos se-
cundários. As vacinas são seguras e 
eficazes? Inclusive perante novas es-
tirpes do vírus? 

PC - De acordo com os dados ofi-
ciais das vacinas aprovadas, todas 
são seguras e eficazes. O apareci-
mento de novas estirpes do vírus 
pode, teoricamente, condicionar a 
sua eficácia. Contudo, é necessário 
que a variante apresente alterações 
genéticas específicas para que tal 
aconteça e que ainda nenhuma das 
variantes existentes parece apre-
sentar. Os efeitos secundários mais 
comuns são febre, dores de cabeça 
e dores musculares e aparecem es-
pecialmente aquando da segunda 
toma da vacina.

ROMD - Espera-se que o processo 
de vacinação seja longo. Os cui-
dados preventivos, especialmente 
entre os médicos dentistas, conti-
nuam a ser a medida mais eficaz, 
quer na prática clínica, quer no 

aconselhamento que prestam à po-
pulação? 

PC - É previsível que o processo de vaci-
nação possa demorar aproximadamen-
te um ano e, como tal, este vírus é algo 
com que teremos que lidar com extremo 
cuidado durante mais algum tempo. As 
medidas de proteção amplamente di-
vulgadas (técnicas de higienização, utili-
zação de EPI, etc.) continuam a ser uma 
das armas mais eficazes na luta contra 
a pandemia e assumem-se como es-
senciais. No contexto de consulta, a uti-
lização destas medidas é fundamental 
para a proteção do médico dentista, da 
sua equipa e dos pacientes. Os médicos 
dentistas são também uma fonte de in-
formação fidedigna e fundamental para o 
aconselhamento dos pacientes, devendo 
aconselhar os mesmos no sentido da im-
portância dos cuidados preventivos.

  Paulo Canedo, diretor executivo do Ipati-
mup Diagnósticos





 PROGRAMA APOIAR

Há novos apoios à recuperação 
económica

A Portaria n.º 15-
B/2021, de 15 de 
janeiro (alterações 
à Portaria n.º 271-
A/2020, de 24 de no-
vembro), apresenta 
novidades quanto às 

medidas do programa Apoiar. Para au-
xiliar os médicos dentistas no acesso a 
esta informação, a Ordem dos Contabi-
listas Certificados (OCC), ao abrigo do 
protocolo da Ordem dos Médicos Den-
tistas (OMD), preparou um guia sobre 
o Apoiar.pt, Apoiar Rendas e Apoiar + 
Simples. 

O Apoiar.pt destina-se a empresários em 
nome individual (ENI) com contabilidade 
organizada, pequenas, médias e grandes 
empresas, com faturação inferior a 50 
mil euros. Já o Apoiar Rendas visa ENI 
com e sem contabilidade organizada, 
pequenas e grandes empresas com vo-
lume de negócios inferior a 50 mil euros. 
O Apoiar Simples tem como beneficiários 
ENI sem contabilidade organizada. 

A OCC esclarece ainda os critérios de 
elegibilidade, prazos de candidatura, 
verbas disponibilizadas, timings de pa-
gamento, entre outras informações. A 

leitura deste documento não dispensa a 
sua análise por parte de um contabilista 
certificado.

O guia pode ser consultado na pági-
na eletrónica da Ordem, em www.omd.
pt/2021/01/medidas-apoiar-dentaria.

As candidaturas para os vários tipos 
de benefícios do Apoiar estão a decor-
rer. Por isso, a OMD aconselha os seus 
associados a contactarem os respetivos 
contabilistas certificados para obterem 
mais informações sobre o enquadra-
mento nestas medidas. 
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 INFORMAR E ESCLARECER

Webinars estão de regresso

A
OMD continua a tra-
balhar afincadamen-
te para auxiliar os 
médicos dentistas a 
enfrentar os desafios 
que a pandemia trou-
xe. Os webinars são 
um desses exemplos, 

através dos quais a Ordem pretende 
elucidar a classe sobre várias matérias 
e promover o debate e esclarecimento 
das dúvidas que surgem no quotidiano.

Os seminários realizados entre no-
vembro e dezembro do ano passado 
tiveram grande êxito, contabilizando 
mais de seis mil participantes, razão 
pela qual a direção e o grupo de tra-
balho de reflexão e acompanhamento 
da COVID-19 decidiram retomar estes 
encontros em 2021.

Num momento em que a vacinação está 
na ordem do dia, o primeiro webinar do 
ano abordou precisamente “As vacinas 
contra a COVID-19 e a descoberta de 
um novo paradigma”. O diretor executivo 
do Ipatimup Diagnósticos, Paulo Cane-
do, frisou que as vacinas são seguras e 
que as reações alérgicas são raríssimas, 
ocorrendo alguns casos de sintomas a 
partir da segunda dose, sendo os mais 
fequentes a febre, as dores musculares 
e as dores de cabeça. Contando com um 
período de vacinação mais longo do que o 
inicialmente previsto, sublinhou também  
a importância da manutenção dos cuida-
dos preventivos, especialmente no caso 
da medicina dentária, - além de todas as 
regras básicas de higienização, distan-
ciamento e etiqueta respiratória - , o uso 
dos Equipamentos de Proteção Individual 
continua a mostrar-se imprescindível.

Ainda em janeiro, o médico de saúde 
pública Guilherme Gonçalves Duarte 
falou sobre vigilância epidemiológica 
e investigação de surtos, em “A epi-
demiologia de campo no contexto CO-
VID-19”. Nesta conferência salientou 
que o “ponto-chave da investigação” é 
o controlo da transmissão e que, para 
tal, os inquéritos epidemiológicos são 
muito importantes, pois possibilitam 
a “avaliação de risco de todos os con-
tactos” e a implementação de “me-
didas de saúde pública”. Os médicos 
dentistas têm sido profissionais fun-
damentais neste âmbito, ao encon-
trarem-se a colaborar na realização 
destes inquéritos.

A moderação das sessões continua a 
cargo da psicóloga Cláudia Fernan-
des. 
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Maior procura da 
linha de apoio

Os webinars integram um conjunto 
de ações que a OMD tem desenvolvi-
do a nível interno no âmbito da pan-
demia. A Linha de Apoio ao Médico 
Dentista COVID-19 – Outono/Inverno 
está disponível para ouvir e esclare-
cer a classe desde 16 de novembro 
de 2020. No último mês desse ano, 
com o arranque do plano de vacina-
ção contra a COVID-19, verificou-se 
um aumento exponencial da procura 
desta linha que deu resposta a 119 
telefonemas e 231 e-mails. Entre 
16 de novembro e 2 de dezembro, 
tinham sido contabilizados 89 con-
tactos via telefone e 51 via e-mail. 
Em suma, no espaço de um mês e 
meio somaram-se 208 contactos e 
foram rececionados e respondidos 
282 e-mails.

Através deste meio de comunicação 
foram esclarecidas dúvidas relacio-
nadas com o exercício profissional, 
testagem, prescrição, procedimen-
tos, entre outras. O feedback tem 
sido muito positivo, com os médicos 
dentistas a reconhecerem esta linha 
como uma fonte de informação fide-

digna que permite nortear o exercício 
profissional de forma mais segura. 

A linha mantém-se ativa e disponível 
através do telefone 800 02 20 20 e do 

e-mail covid19@omd.pt, continuado 
a disponibilizar apoio psicológico, 
informação jurídica, contabilística e 
científica.
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Webinars no Youtube e página eletrónica da OMD

Veja ou reveja todos os webinars no canal Youtube da OMD, em 
www.youtube.com/channel/UCDZog6jdLiRJAEisFRInpnQ? 

Agenda DE FEVEREIRO

Durante o mês de fevereiro, os webinars continuam às 
quartas-feiras. Conheça as sessões que poderá rever:

•  10 fevereiro | COVID-19 na Europa e a Medicina Den-
tária

Oradores: Médicos Dentistas a exercer fora de Portugal

Liliana Gameiro (Holanda) | Sérgio Araújo (Bélgica) | Má-
rio Rodrigues (França)

•  17 fevereiro | Impacto da COVID-19 na Saúde Mental

Orador: Pedro Morgado |Membro da direção do Colégio 
da Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos
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 VIRTUAL E IMERSIVO

29º Congresso: um novo marco na 
história da OMD

 2020 foi o ano em que o encontro 
anual de medicina dentária se reinven-
tou. Devido à pandemia, foi cancela-
do, mas o rumo desta história mudou 
quando os novos órgãos sociais da OMD 
decidiram adaptar o congresso aos de-
safios impostos pela nova realidade. Na 
impossibilidade da tradicional reunião 
presencial, apostou-se no mundo vir-
tual. E o resultado foi surpreendente: 
nasceu “uma nova forma de aprender 
a medicina dentária”, concluiu a pre-
sidente da Comissão Organizadora da 
29ª edição, Célia Coutinho Alves. 

Em tempo recorde, as comissões cien-
tífica e organizadora tiveram que trans-
portar um modelo presencial de suces-
so para um cenário virtual e ajustar um 
programa científico de três dias para 
dois, mantendo novembro como o ‘mês 
do congresso’.

Foi assim que o 29º Congresso assumiu 
a língua portuguesa como bandeira e 
colocou três salas virtuais a funcionar 
em simultâneo, duas a transmitir em 
direto e outra com conferências gra-
vadas. Para o êxito contribuíram os 
35 conferencistas nacionais e quatro 
estrangeiros (Brasil), que aceitaram o 
desafio de partilhar o seu saber à dis-
tância, eliminando as barreiras geo-
gráficas.
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“Momento de 
superação”

A edição de 2020 obteve novamente o 
Alto Patrocínio do Presidente da Repú-
blica. Marcelo Rebelo de Sousa deixou 
uma mensagem de reconhecimento aos 
médicos dentistas, que foi transmitida 
na cerimónia de abertura. O chefe de 
Estado elogiou o “trabalho notável” da 
classe “num quadro de fortíssimas ad-
versidades”. Por outro lado, mostrou-se 
satisfeito com o facto de o “congresso 
ser dedicado à língua portuguesa”, uma 
decisão que contribuiu para a “nossa 
projeção no mundo”.

Também a presidente da Comissão Or-
ganizadora, Célia Coutinho Alves, des-
tacou a aposta em privilegiar “a nossa 
língua”, uma forma de materializar a 
“vontade de trazer perto todos os cole-
gas que estão fisicamente fora do nos-
so país” ou que “são originalmente de 
países de língua portuguesa”. A médica 
dentista considerou que esta edição fica 
na história por “reinventar uma nova 
forma de aprender a medicina dentá-
ria e de servir a classe”. Orgulhosa do 
trabalho da equipa, Célia Coutinho Al-
ves recordou ainda que foi “com uma 
vontade hercúlea que levantámos o 29º 
Congresso neste formato totalmente 
inovador”.

Já o bastonário da OMD definiu este 
congresso como um “momento de su-
peração”. Miguel Pavão aproveitou o en-
contro anual de medicina dentária para 
falar de alguns dos desafios da Ordem 

para 2021. Entre eles está a criação de 
“uma rubrica específica no Orçamento 
de Estado para a saúde oral. Assiste aos 
portugueses o direito de saber quanto é 
investido em saúde oral. Nessa rubrica 
deverá ser integrado o valor de 30% do 
Imposto Acrescentado sobre as Bebidas 
Açucaradas”. Isto é, a alocação de “25 
milhões de euros” à saúde oral, que po-
deriam também ser canalizados “para a 
reformulação do cheque-dentista” e de-
finição de “uma carreira especial para 
os médicos dentistas que participam 
no programa ‘Saúde Oral para Todos 
no SNS’”. Por fim, realçou que “é tam-
bém preciso contemplar os cuidados de 
saúde oral aos portadores de diabetes e 
estimular a prevenção e literacia junto 
dos estratos populacionais socialmente 
mais desfavorecidos”.

Na cerimónia participou ainda a se-
cretária de Estado das Comunidades 
Portuguesas, Berta Nunes, que dei-
xou uma mensagem de fraternidade 
e esperança aos médicos dentistas no 
estrangeiro. Não esqueceu o papel no 
“combate à pandemia que assumiram 
como vosso e através da continuação 
do vosso exercício profissional, em 
contexto epidemiológico difícil, man-
tendo a segurança dos vossos locais de 
trabalho”.

O secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, António Lacerda Sales, aprovei-
tou para agradecer à classe a participa-
ção no “desígnio nacional de combater 
a pandemia”, nomeadamente através 
da linha SNS 24 e da realização dos 

inquéritos epidemiológicos na ARS 
Norte. Fez ainda o balanço dos passos 
dados pelo Governo para “melhorar a 
saúde oral dos portugueses”. Citou os 
cinco mil médicos dentistas aderentes 
ao Programa Nacional de Promoção da 
Saúde Oral e os 124 gabinetes de medi-
cina dentária que existem nos cuidados 
de saúde primários. 

À cerimónia de abertura juntaram-se 
virtualmente diversas individualida-
des civis, académicas e militares, bem 
como as associações congéneres dos 
países de língua oficial portuguesa. 

Excelência científica

Endodontia, odontopediatria, laser, 
perio-implantes, periodontologia, orto-
dontia, estética, medicina oral, reabili-
tação, prótese removível e prótese fixa 
foram as áreas em destaque na edição 
de 2020.

As sessões Na Ordem do Dia colocaram 
na agenda a responsabilidade social e 
o impacto da pobreza na saúde oral, a 
sustentabilidade ambiental em medici-
na dentária e o debate sobre o ensino e 
formação. Temas que reuniram vários 
representantes e entidades destas áreas, 
numa partilha de ideias e visões. 
O CDD ao longo do tempo recolheu 
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uma série de dúvidas e inquietações 
manifestadas pelos médicos dentis-
tas e apresentou as mais pertinentes 
através de um sistema de pergunta/ 
resposta. 
A radiologia também não foi esquecida, 
assim como a telemedicina em tempos 
de pandemia.

Premiar a investigação

No último dia do congresso, os médicos 
dentistas que submeteram trabalhos 
científicos candidatos a prémio ficaram 
a conhecer a deliberação do júri. Por se 
tratar de uma edição virtual, apenas foi 
aceite o formato póster, que recebeu 46 
apresentações científicas. 

Os prémios OMD/ Pierre Fabre distingui-
ram três categorias: investigação, casos 
clínicos e revisão. As vencedoras foram: 
em póster de investigação, Joana Leo-
nor Pereira com o trabalho “Perfis me-
tabolómicos salivares na cárie dentária 
em idade pediátrica (Investigação em 
odontopediatria)”; em póster de casos 
clínicos, Viviana Carvalho com “Duplo 

retalho de rotação lateral no tratamento 
de duas recessões gengivais contíguas 
(Casos clínicos em periodontologia)”; e 
para póster de revisão, Madalena Bel-
mar da Costa com “Análise descritiva de 
estudos de adesão ao esmalte/dentina 
erodidos: Scoping Review (Revisão em 
dentisteria operatória)”.

Ponto de encontro 
virtual

O networking e reencontro da classe 
é uma das tónicas dos congressos da 
OMD. A Comissão Organizadora prepa-
rou uma surpresa para levar esse am-
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biente até aos congressistas. Foi assim que nasceu o meeting 
room, uma sala idealizada para fazer uma pausa ou aprovei-
tar os intervalos entre sessões e visitas à Expodentária. 

Neste espaço, os visitantes tiveram a oportunidade de votar 
no concurso de fotografia, passear pela galeria de arte virtual 
e pela zona multimédia, erguida com os projetos e ideias de 
médicos dentistas que nasceram e ganharam vida durante o 
período de condicionamento da atividade clínica. 

Congresso até fevereiro de 2021

Entre 27 e 28 de novembro, o congresso transmitiu 27 ses-
sões que tiveram mais de 22 mil visualizações. A Expodentá-
ria Portugal assumiu uma visão 360º e replicou virtualmente 
a feira que reúne anualmente milhares de profissionais e re-
presentantes da indústria. Erguida em contrarrelógio, a feira 

teve a adesão de 22 stands, que geraram oito mil visualiza-
ções. 

Os números mostram que foi uma aposta ganha: 2.642 con-
gressistas e 416 inscrições no curso para assistentes dentá-
rios. O que se traduziu em mais de 16 mil visitas à plataforma 
do congresso, 39 horas de emissão e 44 de estúdio. 

Em termos globais, 2.491 visitantes foram responsáveis por 
16.675 visitas ao site, 11.011 das quais de retorno, 103.203 
visualizações de página e 6.699 downloads.

Entre congresso e Expodentária, mais de 6 mil visitantes jun-
taram-se a esta experiência inédita que, ao adotar um mode-
lo virtual e imersivo, permitiu prolongar a sua duração. Até 
28 de fevereiro deste ano, a plataforma está acessível a quem 
não teve oportunidade de aderir nos dias do evento ou quis 
rever as conferências e as novidades da feira.
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> Discurso direto

Marcelo Rebelo de Sousa, 
Presidente da República

“As ondas sucessivas de problemas que foram possíveis 
de ultrapassar graças à vossa tenacidade, à vossa unidade 
e à vossa competência. Este congresso é a comprovação 
da vossa força.” 

Berta Nunes, secretária de Estado 
das Comunidades Portuguesas 

“Deixo a mensagem de esperança e que a dirijo em par-
ticular aos médicos dentistas no estrangeiro que aqui re-
presentam o nosso país, através de uma das mais nobres 
formas de o fazer: representar as pessoas.”

Célia Coutinho Alves, presidente 
da Comissão Organizadora do 290 
Congresso

“De uma forma disruptiva, reeditámos o congresso da 
OMD, numa versão totalmente virtual e imersiva. Em cer-
ca de três meses, uma Comissão Organizadora absoluta-
mente incansável acreditou que podia acontecer.”

Miguel Pavão, bastonário da OMD 

“Os médicos dentistas não esmorecem e lutam contra as 
adversidades. Apesar das dificuldades vividas e sentidas 
por todos ao longo deste ano, o 29º Congresso surge num 
modelo virtual e imersivo, mostrando vitalidade, reação e 
capacidade de adaptação.”

António Lacerda Sales, 
secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde 

“[Na primeira vaga] muitos de vós ficaram sem atividade. 
Apesar desse momento de dificuldade pessoal, não he-
sitaram em dizer sim ao repto de ajudar neste desígnio 
nacional que é o combate à pandemia.” 
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 CONSELHO DIRETIVO

Definir estratégias para 2021
 A 8 de janeiro, o Conselho Diretivo 

da OMD realizou a primeira reunião do 
ano. Na agenda de trabalhos estiveram 
alguns dos projetos a desenvolver ao 
longo de 2021. 

É o caso da definição dos tempos de 
consulta de medicina dentária no Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS). A equipa 
desenvolveu um documento de referên-
cia, que estabelece as bases normativas 
e orientativas da organização da consul-
ta, tanto pelos médicos dentistas a exer-
cer nos Cuidados de Saúde Primários 
(CSP), como pelos planeadores gestores 
da saúde. Intitulado “Tempos de Con-
sulta em Medicina Dentária – Centros 
de Saúde”, este guia foi remetido ao 
subdiretor-geral da Saúde, Rui Portu-
gal, e está disponível na página eletróni-
ca da OMD. 

A pandemia foi um dos temas que do-
minou parte da reunião. A direção de-
cidiu manifestar-se junto do Ministério 
da Saúde e do Presidente da República 
quanto à importância de manter as clí-
nicas e consultórios de medicina dentá-
ria em funcionamento, mesmo durante 
o confinamento geral, cenário que veio 
a confirmar-se. A vacinação mereceu 
igualmente a atenção dos presentes, 
que desde então têm vindo a pugnar 
pela definição de uma data de arranque 
da vacinação dos médicos dentistas por 

parte da task force encarregue de gerir 
o processo. Recorde-se que, graças à 
intervenção da OMD, estes profissionais 
foram incluídos no primeiro grupo prio-
ritário. No entanto, o processo tem so-
frido vários atrasos. Foi ainda decidido 
realizar um novo inquérito à classe para 
conhecer a realidade atual do setor e o 
impacto das medidas governamentais 
implementadas ao longo dos últimos 
meses. A auscultação esteve a decorrer 
durante janeiro e os resultados serão di-
vulgados em breve. 

Os grupos de trabalho que foram cria-
dos desde que os novos órgãos sociais 
tomaram posse tiveram a oportunida-
de de apresentar o balanço e fazer o 
ponto de situação de cada projeto que 
está em curso. Na reunião, foi também 
decidido criar dois novos grupos de tra-
balho. São eles: 

a) Revisão do Estatuto e do Código 
Deontológico da OMD: foi aprovada por 
unanimidade a composição do grupo 
de trabalho proposto pelo Conselho 
Deontológico e de Disciplina e que será 
a seguinte: Luís Filipe Correia, Joana 
Figueiredo e, nos seus impedimentos, 
Paulo Miller e como representante do 
Conselho Diretivo, António Roma Torres.

b) Publicidade: foi aprovada por unani-
midade a composição do grupo de tra-

balho proposto pelo Conselho Deon-
tológico e de Disciplina e que será a 
seguinte: Álvaro Benzinho, Ricardo 
Falcão de Almeida e, nos seus impedi-
mentos, Inês Faria, e como represen-
tante do Conselho Diretivo, Catarina 
Cortez.

A finalizar os trabalhos, o CD deli-
berou a adesão voluntária da OMD 
ao Sistema Nacional de Compras 
Públicas (SNCP), a Entidade de Ser-
viços Partilhados da Administração 
Pública, I.P., que permitirá à Ordem 
integrar procedimentos agregados 
que venham a ser conduzidos pela 
Entidade de Serviços Partilhados da 
Administração Pública, I.P. (ESPAP), 
nomeadamente para as categorias 
de Energia – Eletricidade, Gás Na-
tural e Combustíveis Rodoviários, ou 
outras.

Conselho Diretivo 
elege direção
No início de cada ano, o CD nomeia 
o vice-presidente, tesoureiro e se-
cretários. Por maioria dos membros 
presentes, Teresa Alves Canadas (vi-
ce-presidente), Manuel Nunes (tesou-
reiro), Maria João Ponces e Gonçalo 
Assis (secretários) foram reconduzi-
dos nos respetivos cargos. Os médicos 
dentistas eleitos não participaram na 
votação.
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 RADIOLOGIA EM MEDICINA DENTÁRIA

Ordem remete pedido de moratória ao 
IGAMAOT 

 A Ordem dos Médicos Dentistas 
está há vários meses em conversa-
ções com a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) e a Inspeção-Geral 
da Agricultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Território (IGA-
MAOT), no sentido de encontrar uma 
solução equilibrada e sensata para 
a atividade profissional dos médicos 
dentistas.
Recentemente, a OMD tomou conhe-
cimento da preocupação de vários 
associados, que receberam notifica-
ções da IGAMAOT. De imediato, soli-
citou um pedido de moratória para a 
resposta até ao final de 2021 e, neste 
momento, está a aguardar a decisão 
desta entidade. Este requerimento foi 
igualmente dado a conhecer à Agên-
cia Portuguesa do Ambiente (APA), 
uma vez que enceta negociações pa-
ralelas com a OMD sobre esta temá-
tica.
A Ordem está a par das dificuldades 
que muitos associados têm atraves-
sado no processo do registo/licencia-
mento dos equipamentos de radio-
logia nos consultórios e clínicas de 
medicina dentária. Desde que tomou 
posse, a direção da Ordem tem depo-
sitado especial atenção a este assun-
to, tendo encetado várias diligências 

desde o primeiro momento. Criou o 
grupo de trabalho sobre Proteção Ra-
diológica na Medicina Dentária, que 
é coordenado pela médica dentista 
Ana Paula Reis e integra os médicos 
dentistas Gustavo Pacheco, Jorge 
Ferreira da Costa, Nuno Ventura, 
Pedro Almeida e Pedro Lopes 
Costa. Esta equipa reuniu 
nove vezes para identificar 
problemas e preparar to-
das as propostas a subme-
ter à APA.
Por outro lado, e por con-
siderar este assunto da 
máxima importância para 
a classe, a OMD procurou 
assistência legal especiali-
zada em questões do am-
biente e externa à Ordem, 
de forma a conferir argu-
mentação legal adequada 
às alterações propostas pelo grupo de 
trabalho.
No âmbito deste processo, a OMD reu-
niu três vezes com a APA e uma com 
a IGAMAOT. A 15 de janeiro, enviou à 
APA um documento onde foram ex-
postos problemas e apresentadas as 
sugestões e recomendações de alte-
ração ao Decreto-lei 108/2018, prepa-
radas pela equipa de trabalho afeta a 

  Ana Paula Reis, coordenadora do grupo de trabalho so-
bre Proteção Radiológica na Medicina Dentária da OMD

este assunto. Este documento será, 
entretanto, discutido na próxima reu-
nião com a APA, que está agendada 
para 26 de fevereiro.  
A Ordem está a trabalhar arduamen-
te para a melhor resolução deste 
processo, procurando acautelar o in-
teresse comum de todos, e continua-
rá a dar conta dos desenvolvimentos 
deste dossier. 

omdNº46

ORDEM 35



 FORMAÇÃO E PROFISSÃO

Bastonário inicia visita às 
instituições de ensino superior

 Em dezembro de 2020, a OMD ini-
ciou um périplo de visitas e reuniões 
com as direções das instituições de 
ensino superior (IES) da medicina den-
tária. Na agenda esteve o ensino e o 
futuro da profissão. 

A Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade Católica Portugue-
sa foi o primeiro destino da comitiva 
da Ordem, composta pelo bastonário, 
Miguel Pavão, pela vogal do Conselho 
Diretivo, Maria João Ponces, e pelo 
presidente do Conselho de Jovens Mé-
dicos Dentistas (CJMD), Telmo Ferrei-
ra. O objetivo? Estabelecer pontos de 
colaboração.

Seguiram-se, em janeiro, a Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade 
do Porto, a Cooperativa de Ensino Su-
perior Egas Moniz, a Faculdade de Me-
dicina Dentária da Universidade de Lis-
boa e a Universidade Fernando Pessoa. 
Para breve, estão agendadas visitas à 
Faculdade de Medicina da Universida-
de de Coimbra e ao Instituto Universi-
tário de Ciências da Saúde.

  Participaram na reunião com a Universidade Católica, o bastonário da OMD, Miguel 
Pavão, a vogal do Conselho Diretivo da Ordem, Maria João Ponces, a diretora da Fa-
culdade de Medicina Dentária, Marlene Barros, os coordenadores do Mestrado Inte-
grado em Medicina Dentária, Maria José Correia e Nélio Veiga, o presidente da Asso-
ciação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, Rúben Felizardo, o presidente 
do Conselho dos Jovens Médicos Dentistas da OMD, Telmo Ferreira e o presidente da 
Associação de Estudantes da UCP, Benedito Pires

Nestes encontros foi debatida e apre-
sentada a realidade do ensino da 
medicina dentária em Portugal. As 
direções das instituições de ensino 
superior expuseram os desafios que 
enfrentam, derivados da pandemia, e 
que têm impacto na qualidade da for-

mação dos futuros médicos dentistas. 

A OMD e os representantes das IES 
aproveitaram ainda para falar de temas 
de relevância para a formação, como o 
futuro das especialidades, as compe-
tências setoriais e a investigação.

Fórum Ensino e Profissão Médico-Dentária

Chama-se ‘Fórum Ensino e 
Profissão Médico-Dentária’ e 
apresenta-se como uma pla-
taforma de cooperação para 
debater, de forma séria e 
construtiva, o ensino da me-
dicina dentária em Portugal, 
como pilar do presente e do 
futuro da classe profissional.

O projeto resulta de um proto-
colo realizado entre a Ordem 
dos Médicos Dentistas (OMD) 
e a Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina Den-
tária (ANEMD). As duas enti-
dades vão cooperar na defesa 
da qualidade do ensino supe-

rior da medicina dentária, comprome-
tendo-se a fazer o balanço do processo 
de implementação da Declaração de 
Bolonha, nomeadamente no que res-
peita a uma reestruturação curricular 

do atual ciclo de estudos do 
mestrado integrado.

O fórum tem ainda como metas 
lançar a reflexão sobre a for-
mação pós-graduada e sobre 
aspetos da titulação profissio-
nal, em particular os títulos de 
especialidades e as competên-
cias setoriais. Empregabilidade 
é outro dos assuntos na agen-
da deste protocolo. A OMD e a 
ANEMD querem interagir com 
os diversos decisores e regu-
ladores e fomentar o contacto 
entre as instituições de ensino 
superior, bem como a aproxi-
mação a outras áreas da Saúde.

  Bastonário Miguel Pavão e presidente 
da ANEMD, Rúben Felizardo, assina-
ram o protocolo ‘Fórum Ensino e Pro-
fissão Médico-Dentária’
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stamos a atraves-
sar tempos difíceis 
com a pandemia CO-
VID-19 que tem pro-
vocado um número 
elevado de pessoas 
contagiadas, um nú-

mero crescente de doentes com mani-
festações graves da doença e um núme-
ro preocupante de mortes, de pessoas 
de idades diversas, desde jovens a pes-
soas de idade mais avançada. Apesar 
de serem os mais velhos os mais afe-
tados com as consequências da doença, 
o facto é que ninguém está a salvo de 
desenvolver situações de extrema gravi-
dade, levando a tratamentos invasivos e 

de muita complexidade; isto para além 
de ainda não se saber na sua verdadeira 
extensão quais as sequelas futuras que 
a doença pode provocar.

A pressão que este número crescente 
de pessoas infetadas exerce no Siste-
ma Nacional de Saúde é de tal maneira 
intensa, que temos assistido a histórias 
individuais e coletivas arrepiantes e 
emocionalmente violentas. O sofrimen-
to e a dor daqueles que passam pela 
doença e dos seus familiares é intensa 
e devastadora.

No entanto, as imagens que resultam 
destes episódios trágicos nem sem-

pre têm sido o gatilho para que tome-
mos definitivamente uma consciência 
coletiva para os cuidados individuais 
na defesa da saúde publica. Conti-
nuamos ainda hoje a assistir a exa-
geros nas atitudes inconscientes de 
determinados indivíduos, na divulga-
ção de conteúdos de credibilidade du-
vidosa e de ajuntamentos de pessoas, 
ao arrepio do conhecimento científi-
co atual e das normas impostas por 
quem de direito. 

Difícil hoje é decidir e impor quais as 
melhores e mais acertadas regras no 
combate a esta pandemia, pois provoca 
sempre reações de insatisfação.

LUÍS Filipe Correia
Presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina

Pandemia e mudanças 
estruturais 

Artigo de Opinião

E
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Considero que não é esta a altura cer-
ta para a critica negativa, mas sim para 
uma ação unida no combate à pande-
mia, fazendo chegar a quem de direito 
propostas positivas com a esperança 
de que a vacinação atinja os propósitos 
estabelecidos o mais rapidamente pos-
sível, sem deixar cair os mesmos cuida-
dos individuais que já adotamos como 
regras gerais de conduta.

Este momento é o ideal para conside-
rarmos a importância da tecnologia e do 
seu desenvolvimento no sentido de a po-
dermos utilizar com os melhores propó-
sitos. Não tenhamos dúvidas de que as 
reuniões de trabalho e científicas, cada 
vez mais vão recorrer aos meios telemá-
ticos. Diria que tudo o que for passível 
de utilizar estes meios serão aprofun-
dados até ao limite. Reuniões, congres-
sos, webinars, troca de informações e 
mesmo consultas médicas, serão cada 
vez mais realizadas à distância. 

Com isto em mente, o CDD está cons-
ciente do momento crucial que atraves-
samos e, numa primeira fase, vamos 
recorrer ainda mais às ferramentas 
informáticas num reforço da sua comu-
nicação com a classe e na permanen-
te atualização dos conteúdos éticos e 
deontológicos. Sabemos que estes con-
teúdos, a par com os técnico-científicos, 
têm um impacto muito importante no 
exercício profissional, pois contribuem 
para uma medicina dentária de qualida-
de e para a salvaguarda dos direitos dos 
doentes. 

As sessões de ética e deontologia que 
foram realizadas em período pós-la-
boral, por todo o país, desde 2013, as 
sessões no congresso, assim como as 
visitas às faculdades de medicina den-
tária para encontros com os finalistas 
dos cursos de mestrado integrado em 
medicina dentária e que mereceram 
sempre um bom acolhimento por parte 
dos estudantes e dos colegas, terão que 
ser substituídas por outros meios de in-
formação. Assim, o CDD está a planear 
a manutenção da sua ação formativa e 
a reforçar a sua aposta na divulgação, 
criando vídeos curtos explicativos sobre 
temas de importância ética e deontoló-
gica.

Quero também recordar os colegas 
que o CDD esteve, está, e continuará 

a estar disponível para o esclareci-
mento de dúvidas, através do site da 
OMD, na secção Deontologia, onde se 
encontra uma série de informação éti-
co-deontológica, através da disponibi-
lidade de um formulário eletrónico ou 
por e-mail, para que os médicos den-
tistas possam expor as suas dúvidas. 
Também temos privilegiado o contacto 
pessoal telefónico, mas queremos ir 
mais além: criar uma linha de aten-
dimento telefónico disponível para os 
médicos dentistas. 

Paralelamente e independentemente da 
situação em que vivemos, poderemos 
considerar que devemos também iniciar 
reformas estruturais, de forma a pre-
parar-nos para a etapa que se segue a 
esta crise sanitária. A crise económica e 
social, que será inevitavelmente, muito 
dura.

É preciso, portanto, começarmos a tra-
balhar no sentido de introduzir ideias 
disruptivas, inovadoras e reformadoras, 

com o propósito de tornar a regulação 
da nossa classe mais efetiva. Esta é a 
altura para iniciarmos um trabalho pro-
fundo de atualização dos Estatutos e da 
Código Deontológico da nossa Ordem. 
Nesse sentido, foram propostos pelo 
CDD, e aceites pelo Conselho Diretivo, 
grupos de trabalho para a sua revisão 
e ainda um outro para analisar o tema 
publicidade em saúde, onde estarão 
presentes elementos dos vários órgãos 
da OMD, para que de uma forma séria e 
profunda, termos propostas sobre estas 
matérias, que dignifiquem os médicos 
dentistas, a medicina dentária e prote-
jam os doentes.

Considero que este pode ser um mo-
mento que deve ser aproveitado, tendo a 
ação pedagógica ser considerada como 
prioritária e a introdução de um novo 
Estatuto e Código Deontológico como 
motor de uma mudança de paradigma 
e que deve ser realizada com total em-
penho, em prol da medicina dentária 
portuguesa. 
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 DELIBERAÇÃO 1/2021

Cartão de identificação dos implantes
 Em novembro de 2020, a Assem-

bleia Geral do Conselho Europeu de 
Dentistas (Council of European Den-
tists - CED), adotou o documento “CED 
Position - Implant Cards for Dental Im-
plants”.

Neste documento, o CED considerou 
que “the CED supports the view that 
it is best practice that a dentist who 
places a dental implant should supply 
the patient with an implant card. This 
recommendation supports a best prac-
tice that promotes high standards of 
oral healthcare, dentistry and effecti-
ve patient-safety centred professional 
practice”.

De recordar que, quando solicitado 
pelo doente ou pelo seu representante 
legal, o médico dentista deve fornecer 
a informação clínica relacionada com 
o diagnóstico e tratamento presta-
do, bem como, todos os suportes dos 

meios auxiliares de diagnóstico, ou 
respetivas réplicas, que lhe digam res-
peito (artigo 31º, nº1 do Código Deon-
tológico). 

Assim, atendendo a que a informação 
clínica sobre os implantes e respetivos 
componentes constituem um elemen-
to essencial para efeitos de assegu-
rar a continuidade e a segurança da 
assistência clínica e até facilitar uma 
intervenção com carácter de urgência, 
garantindo a segurança do doente e a 
rastreabilidade do dispositivo médico 
colocado, o Conselho Deontológico e 
de Disciplina deliberou, ao abrigo do 
disposto no artigo 67º, nº1, alínea d) 
do Estatuto da OMD e no artigo 63º 
do Código Deontológico da OMD, que 
sem prejuízo da disponibilização de 
demais informação clínica relevante, 
em tratamentos relacionados com a 
cirurgia para colocação de implan-
tes dentários, o médico dentista deve 

fornecer sempre ao doente, o respe-
tivo cartão de implante nos moldes 
indicados no documento “CED Posi-
tion - Implant Cards for Dental Im-
plants” de novembro de 2020 acima 
referido.

O Conselho Deontológico e de Discipli-
na considera ainda que os procedimen-
tos indicados pelo CED em novembro 
no documento acima referido, consti-
tuem uma boa prática clínica em me-
dicina dentária.

A conduta do médico dentista que não 
respeite o supra exposto, salvo justifi-
cação clinicamente atendível, poderá 
constituir conduta disciplinarmente 
censurável.

O documento do CED poderá ser con-
sultado na íntegra em: www.omd.pt/
deontologia/deliberacoes/cartao-iden-
tificacao-implantes.
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 ANÁLISE DE RESULTADOS DOS ÚLTIMOS DOIS INqUÉRITOS DA OMD

Ser um jovem médico dentista em 
tempos de pandemia

A
atual crise pandé-
mica COVID-19 veio 
agravar a realidade 
laboral dos jovens 
médicos dentistas. 
O cenário presente, 
ainda que não só, é 

o reflexo dos problemas sistémicos da 
Medicina Dentária. Sabemos que as 
dificuldades são transversais a toda a 
classe, independentemente da faixa 
etária e dos anos de exercício, sendo 
até muitas delas comuns a outras pro-
fissões.

No entanto, como jovens médicos den-
tistas, declaramos a intenção de apre-
sentar e refletir aquela que é a nossa 
realidade, a partir da análise dos resul-
tados do inquérito realizado no verão 
e dos dados preliminares do inquérito 
Outono/Inverno da OMD.

Recuando a março de 2020, um decreto 
ministerial fez com que as turbinas re-
pousassem.

Dos colegas com menos de dois anos 
de experiência, cerca de metade 

(49,5%) não obteve qualquer rendimen-
to ou apoio mensal, num total de 80% 
dos inquiridos com rendimentos de va-
lor igual a zero ou até 500€. 

De facto, quase 80% dos inquiridos com 
menos de 5 anos de experiência encon-
tram-se vinculados aos seus empre-
gadores mediante recibos verdes, um 
regime laboral precário e altamente 
instável. Situação que também se ve-
rifica nos Serviços Públicos, em que a 
esmagadora maioria dos jovens mé-
dicos dentistas se encontra integrada 
através de empresas de subcontrata-
ção. Desta forma, os trabalhadores fi-
caram completamente desprotegidos, 
particularmente os recém-licenciados 
que, no seu primeiro ano de atividade, 
perderam direito à maioria dos (escas-
sos e tardios) apoios sociais no período
de confinamento.

Os resultados mais recentes, provenien-
tes dos dados preliminares do último 
inquérito, vêm reforçar as inquietações 
anteriores: cerca de 75% dos jovens fo-
ram despedidos, sofreram uma diminui-
ção do horário, consideraram que houve 

uma diminuição do número de consul-
tas ou ainda, sofreram uma diminuição 
do valor pago/percentagem auferida. 
De entre os inquiridos que afirmam ter 
sido despedidos, 45% têm até 30 anos 
de idade. Estes dados são concordan-
tes com os revelados pela Organização 
Internacional do Trabalho (IOT) no seu 
mais recente relatório, realizado a cerca 
de 12.000 jovens de 112 países no início 
da pandemia, que refere um aumento 
da precariedade e diminuição das opor-
tunidades de emprego.

Assim, constatamos a necessidade de 
uma reflexão intergeracional detalhada 
acerca da integração dos jovens médi-
cos dentistas no mercado de trabalho. 
Os momentos de crise obrigam ne-
cessariamente a um processo de rea-
daptação, sendo urgente estabilizar os 
vínculos profissionais de contratação, 
criar apoios sociais dignos e alavancar 
aqueles, que, sendo hoje frágeis, serão 
amanhã, o futuro da profissão.

A bem da Medicina Dentária.
Conselho dos Jovens Médicos Dentis-
tas

Composição do Conselho dos Jovens Médicos 
Dentistas da OMD:

• Telmo Ferreira (Presidente)
• Filipe Leitão Moreira Miguel Oliveira (Vice-presidente) 
• Mónica Pereira Lourenço 
• Rita Cardoso Rocha 
• Cristiano Tomás 
• Miguel Pessanha 
• Natália Costa 
• Sofia Belchior 
• Tiago Borges
• Catarina Duarte

O CJMD está disponível para ouvir os jovens médicos dentistas. Envie-nos as suas 
questões e dúvidas para o seguinte endereço de e-mail: cjmd.equipa@omd.pt
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 NA LINHA DA FRENTE

Médicos dentistas coordenam 
inquéritos epidemiológicos

 A seu cargo têm equipas de 25 pro-
fissionais, entre militares e técnicos su-
periores das autarquias. São médicos 
dentistas que responderam ao apelo da 
Administração Regional de Saúde do 
Norte (ARSN) para integrar o “Rastreio 
colaborativo COVID-19”. O projeto desti-
na-se a interromper de forma mais céle-
re as cadeias de transmissão na comuni-
dade, através da realização de inquéritos 
epidemiológicos aos doentes positivos. 

Através de uma plataforma digital co-
laborativa e do contacto telefónico com 
os casos positivos de COVID- 19, estas 
equipas entram no terreno ao informar 
os pacientes sobre as medidas ne-

cessárias, bem como ao identificar os 
contactos de alto-risco indicados, para 
isolamento nas primeiras 48 horas, de 
forma a agilizar a emissão da declara-
ção de isolamento profilático, aliviando 
os médicos de saúde pública do traba-
lho burocrático e administrativo.

Para concretizar o projeto, a ARSN re-
crutou médicos dentistas e, para tal, 
apelou à Ordem dos Médicos Dentistas 
para que partilhasse esta necessidade 
com os associados, em particular os re-
sidentes na área de atuação do rastreio 
colaborativo. A classe respondeu ime-
diatamente ao desafio e, desde então, 
estão no ativo 16 profissionais que têm 

a responsabilidade de gerir as equipas 
encarregues desta missão. 

O bastonário da OMD, Miguel Pavão, e 
diretor-executivo da Ordem, Miguel Go-
mes, visitaram as instalações da ARSN 
para conhecerem ao detalhe o funcio-
namento do “Rastreio colaborativo CO-
VID-19” e contactarem com os médicos 
dentistas que estão em formação e que 
já se encontram a liderar equipas. 

O presidente da ARSN, Carlos Nunes, 
e o vogal Ponciano Oliveira, fizeram o 
balanço das primeiras semanas de ati-
vidade desta iniciativa. Carlos Nunes 
aproveitou para enaltecer o “entusias-

  (da esq. para a dir.) José Frias Bulhosa, vogal do Conselho Deontológico e de Disciplina da OMD, Miguel Gomes, diretor executivo 
da OMD, Miguel Pavão, bastonário da OMD, Firmino Machado, médico de Saúde Pública no ACES Porto Ocidental, Manuel Nunes, 
presidente da ARS Norte, e Ponciano Oliveira, vogal da ARS Norte
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mo e motivação” demonstrados pela 
classe e reconheceu que “sem os mé-
dicos dentistas não seria possível de-
senhar este projeto”.

Este modelo de rastreio colaborativo foi 
implementado em meados de novem-
bro e já realizou mais de 58 mil inquéri-
tos a doentes positivos (adicionalmente 
aos valores aos apresentados foram 
conduzidas entrevistas a todos os con-
tactos de alto risco identificados pelos 
utentes). Este rastreio, explicou Firmi-
no Machado, coordenador do projeto, 
funciona sete dias por semana, das 
9h00 às 17h00 e tem ainda associada 
uma linha de apoio telefónica.

No decurso da visita, em que foi feita 
também a análise e avaliação da evo-
lução dos dados COVID-19 na região 
Norte, o bastonário da OMD salientou 
junto da ARS que os médicos dentistas 

  Bastonário da OMD conversou com médicos dentistas envolvidos no projeto

são um “recurso útil e capacitado” e que 
têm “demonstrado uma enorme dispo-
nibilidade para colaborar no combate à 
pandemia”. 

O “Rastreio colaborativo COVID-19” foi con-
cebido por uma equipa de Saúde Pública do 
Porto Ocidental e está a ser implementado 
com a colaboração da ARS Norte.

Os rostos da liderança

Carolina Lino, Diogo Vieira e Margarida Borges são 
três exemplos de liderança. Integram o “Rastreio co-
laborativo COVID-19”. Desde que se inscreveram no 
repto lançado pela ARS Norte, passaram por um pro-
cesso de seleção, formação intensiva e assim chega-
ram à linha de partida de apoio à sociedade: liderar 
as equipas responsáveis pelos inquéritos epidemio-
lógicos. Falámos com estes médicos dentistas sobre 
as suas expectativas e o que os move. 

Questionário:
1.  O que a/o motivou a inscrever-se no “Rastreio 

Colaborativo COVID-19”?
2.  Quais as expectativas que tinha quando iniciou a 

formação e agora que está a liderar equipas?
3.  Como está a decorrer a experiência?
4.  Que mensagem deixaria aos médicos dentistas 

que estão a ponderar ou ainda têm hesitações 
quanto a participarem em projetos/parcerias da 
OMD e autoridades de saúde para combate à pan-
demia?

“Tem-me permitido intensificar competências como 
médica dentista e desafiar-me na descoberta de outras”
Carolina Lino
Médica dentista 

1. Vivemos tempos atípicos onde a saúde 
nos é colocada como um privilégio e a sua 
prática e necessidade são emergentes. Os 
médicos dentistas são primeira e primaria-
mente profissionais de saúde, capacitados e 
dedicados, e têm sido continuamente cha-
mados a ajudar de múltiplas formas durante 
a pandemia. A motivação para me inscrever 
surgiu ao sentir que o projeto tem um pro-
pósito que me ultrapassa, mas onde o meu 

contributo é desejado, e por ser também a 
oportunidade de me desafiar não apenas 
como médica dentista, mas como pessoa.

2. No início eram essencialmente duas: a 
de contribuir ao máximo e a de aprender 
imenso em âmbitos que saem da minha 
área de conforto de conhecimentos, mas 
que me entusiasmam por os colocarem a 
uso em prol do combate à COVID-19. Ago-
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ra, na liderança de equipas, vigora a expectativa de gerar 
um esforço coletivo e os resultados desejados com a con-
comitante motivação de outros que têm no âmago da sua 
entrega o mesmo desejo de ajudar em tudo o que lhes for 
possível.

3. A experiência está a ser muito gratificante, sendo no-
tória a entrega de todos os profissionais envolvidos, bem 
como o sentido de missão e espírito de equipa. Integrar 
o “Rastreio Colaborativo COVID-19” tem-me permitido, 
a nível pessoal, intensificar competências como médica 
dentista e desafiar-me na descoberta de outras. Por outro 
lado, a cooperação do Projeto com as Unidades de Saú-
de Pública, através da realização de entrevistas a casos 
confirmados e ulterior identificação de contactos de risco, 

tem possibilitado a interrupção atempada das cadeias de 
transmissão, com todos os benefícios conhecidos que daí 
advêm. Tudo isto se traduz num balanço extremamente 
positivo e numa vontade indiscutível de continuar a cola-
borar com o projeto.

4. Esta é uma luta de todos e sei que os médicos dentistas 
têm primado pela disponibilidade e entrega indiscutível à 
saúde dos seus utentes. A todos os que sentem que ainda 
podem fazer um pouco mais e que estejam hesitantes em 
parcerias como este projeto, posso apenas dizer que esta 
é a oportunidade de fazermos a diferença quando somos 
chamados a tal, e que nestas iniciativas está também o 
ensejo de valorizarmos a nossa formação, os nossos co-
nhecimentos e a nossa dedicação à saúde de todos.

“É entusiasmante e gratificante participar num projeto que 
tem contribuído para a melhoria da situação pandémica”
Diogo Vieira
Médico dentista 

1. Achei aliciante a possibilidade de contribuir de 
forma ativa no combate à pandemia e poder, den-
tro das minhas capacidades enquanto médico 
dentista e profissional de saúde, apoiar as equipas 
de saúde pública e a população no rastreio e reso-
lução de problemas e esclarecimento de dúvidas.

2. Perspetivei uma tarefa bastante trabalhosa e 
de enorme responsabilidade, mas aliciante pelo 
potencial de ajudar outros. Como líder de equipa 
essa responsabilidade e trabalho aumentaram, 
mantendo-se, no entanto, o gosto e o desejo de 
ajudar os serviços de saúde nesta altura tão crítica. 

3. Tem decorrido de forma bastante positiva. 
É entusiasmante e gratificante participar num 
projeto que tem contribuído para a melhoria da 
situação pandémica no nosso país, auxiliando 

as autoridades sanitárias na identificação e 
isolamento dos contactos de alto risco e a po-
pulação no esclarecimento de dúvidas ou na 
prescrição de testes de diagnóstico. Permite 
também conhecer outras pessoas e realida-
des, e perceber o enorme trabalho de basti-
dores que tem sido feito com vista à resolu-
ção da situação atual.

4. Os médicos dentistas apresentam-se como 
profissionais capazes e diferenciados no 
combate à pandemia, podendo contri-
buir de forma muito importante no 
mesmo, salvando com isso vidas. 
Adicionalmente, permite adquirir 
competências em áreas diferen-
tes do âmbito de atuação habi-
tual da medicina dentária.

“Trabalhar com uma equipa de gestão com profissionais 
de excelência tem sido muito enriquecedor”
Margarida Borges
Médica dentista 
1. Existem determinados momentos na vida nos 
quais o nosso dever se sobrepõe àquilo que mais 
gostamos de fazer, que no meu caso é ser médica 
dentista. Este é um desses momentos.

2. A minha expectativa inicial era simplesmente a 
de poder ajudar o meu país neste período tão difí-
cil. Assim que fui escolhida para liderar uma das 
equipas deste projeto, a responsabilidade aumen-
tou, mas a expectativa manteve-se, a de que o nos-
so contributo e apoio aos serviços de saúde pública 
ajudem o nosso país a vencer esta pandemia.

3. Tem sido uma experiência de grande respon-
sabilidade, mas acima de tudo muito desafiante, 

tanto a nível pessoal como profissional. Traba-
lhar com uma equipa de gestão com profis-
sionais de excelência tem sido muito enri-
quecedor. Para além disto, estar rodeada 
de uma equipa de trabalho tão motivada 
e dedicada que não para nunca é uma ra-
zão de orgulho enorme. Sou muito grata 
por fazer parte deste projeto.

4. A mensagem que quero deixar aos 
meus colegas é a de que o nosso 
contributo, por mais pequeno que 
seja, pode ajudar a salvar vidas. E 
no fim não há nada mais reconfor-
tante do que isso.
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 PNPSO 2020-2025

Prevenção, formação e literacia

 Promover a saúde oral ao longo da 
vida. Este é o pressuposto do Plano 
Nacional de Saúde Oral, elaborado 
com vista a alinhar a estratégia oral 
com o Plano Nacional de Saúde, re-
visão e extensão a 2020, e com os 
objetivos da Organização Mundial da 
Saúde. 

O documento esteve em consulta pú-
blica no verão de 2019 e aguarda apro-
vação. Segundo o secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, António Lacerda 
Sales, este plano preconiza o acesso 
universal a cuidados preventivos e 
curativos a todas as crianças e jovens. 
Nesse âmbito, prevê a integração de 
mais uma coorte, antecipando para os 
4 anos a intervenção preventiva e cura-
tiva, se necessária.

Este plano visa a elaboração de uma 
estratégia de atribuição progressiva 
de apoios para a reabilitação oral, em 
particular para a colocação de próteses 
dentárias. 

Comporta ainda a avaliação dos utiliza-
dores do cheque-dentista e utentes do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) as-
sistidos nos cuidados primários, bem 
como das referenciações para as con-
sultas de medicina dentária nos cen-
tros de saúde. 

António Lacerda Sales acrescenta que o 
documento estabelece “desafios de cur-
to prazo como a garantia da qualidade de 
prestação de cuidados de saúde oral atra-
vés do cheque-dentista, a auditoria aos 
prestadores, a realizar em 2021 de forma 
semelhante à realizada anteriormente, 
estando prevista a realização de cerca de 
4.500 rastreios a utentes utilizadores de 
cheque-dentista”. Para colocar no terreno 
esta ação, o Governo vai contratar médi-
cos dentistas auditores. O concurso estará 
em vigor durante três anos. 

O Plano Nacional de Saúde Oral prevê 
a formação das equipas de saúde fami-
liar. Uma prioridade, de acordo com o 
secretário de Estado Adjunto e da Saú-

de, que revela que serão clarificadas 
“junto dos médicos de medicina geral 
e familiar as regras para a emissão de 
cheques-dentista, documentos de re-
ferenciação para a higiene oral”. Neste 
âmbito, serão desenvolvidos “materiais 
para a formação dos médicos de me-
dicina geral e familiar do SNS, no âm-
bito do PIPCO [Projeto de Intervenção 
Precoce no Cancro Oral] em conjunto 
com a ARS do Algarve, de forma a oti-
mizarmos a deteção precoce de lesões 
malignas ou potencialmente malignas”.

A promoção da literacia em saúde atra-
vés do SOBE (Saúde Oral Bibliotecas 
Escolares) vai continuar. O projeto tem 
inclusive um novo site, que foi lançado 
no início do ano letivo 2020/2021.

O plano dará continuidade às estraté-
gias que têm vindo a ser desenvolvidas, 
no âmbito da promoção da saúde, da 
prevenção e do tratamento precoce das 
doenças orais, adequando-as aos indi-
cadores de saúde oral em Portugal. 

  António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde
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Hugo Tsou Ferraz
médico dentista 

#TAGADO pela OMD

1. Naturalidade: portuguesa
2. CP OMD Nº: 2161
3.  Área profissional: docente da Universidade Fernando Pessoa 

(2003-2019). Curso de Medicina Tradicional Chinesa, tendo 
desenvolvido a área de acupuntura para médicos dentistas, 
criando um curso clínico nessa área, destinado a médicos 
dentistas.

4.  Hobbies: desporto (ténis e surf) e música (guitarra clássica e 
guitarra portuguesa).

5.  Maior qualidade e defeito: força de vontade para novos desafios/ 
não conseguir dizer “não” a um novo projeto, levando-me por 
vezes a não ter tempo e a não conseguir cumprir com tudo a que 
me propus.

6.  Onde se vê nos próximos 10 anos: a viver na minha cidade 
(Porto), a trabalhar na minha clínica, com um horário mais 
reduzido do que o de hoje e com o tempo distribuído entre a área 
clínica e a docência/investigação. 
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 CONSELHO EUROPEU DE MÉDICOS DENTISTAS

Enquadrar o exercício profissional no 
contexto pandémico

 Para dar resposta às mudanças im-
postas pela COVID-19, a Assembleia-
-Geral do Conselho Europeu de Médicos 
Dentistas (CED) adotou na última reu-
nião duas novas declarações de princí-
pio de atuação.

Os statements resultam da análise do 
impacto da pandemia no exercício pro-
fissional e na formação dos médicos 
dentistas. Após debaterem as repercus-
sões do atual contexto epidemiológico a 
nível global, os membros do CED acor-
daram emitir duas orientações que en-
quadram a medicina dentária na crise 
de saúde pública. 

A declaração “Medicina dentária e segu-
rança do paciente durante a pandemia 

de COVID-19” recomenda a contínua 
prestação dos atos médico-dentários 
e o atendimento dos pacientes duran-
te a pandemia. O CED esclarece que a 
medicina dentária é uma profissão se-
gura para utentes, médicos dentistas 
e respetivas equipas. Isto porque são 
utilizados equipamentos de proteção 
individual eficazes na proteção de todos 
aqueles que estão no consultório e são 
cumpridos todos os protocolos reco-
mendados pelas autoridades de saúde.

O statement “Ensino da medicina den-
tária seguro e eficaz durante a pande-
mia COVID-19” aborda as consequên-
cias das interrupções da formação de 
médicos dentistas, decorrentes das 
medidas governamentais para conter a 

propagação do vírus. O documento su-
gere medidas para resguardar o ensino 
da profissão e é feito o apelo às acade-
mias e comunidade educativa para que 
cooperem, de modo a disponibilizarem 
aos alunos ambientes de trabalho e de 
aprendizagem seguros e inclusivos. En-
tre as orientações emanadas pelo CED, 
destaque ainda para a defesa da mudan-
ça do currículo dos cursos de medicina 
dentária, otimizando o equilíbrio entre o 
ensino presencial e o online. Este pro-
cesso deverá identificar um conjunto de 
requisitos mínimos que garantam uma 
adequada formação dos futuros médi-
cos dentistas.

Os statements encontram-se públicos, no 
site do CED, em https://cedentists.eu/. 

 VACINAÇÃO 

A estratégia da União Europeia para 
os Estados-membros

 O plano de vacinação na União Eu-
ropeia começou a ser delineado muito 
antes de existir uma vacina. A 17 de 
junho de 2020, a Comissão Europeia 
apresentou a estratégia para acelerar o 
desenvolvimento, fabrico e administra-
ção de vacinas contra a COVID-19. Uma 
abordagem conjunta da UE, que tem a 
aprovação dos ministros da Saúde da 
união.

A Comissão celebrou acordos prévios 
de aquisição com cada produtor de va-
cinas em nome dos Estados-membros. 
Como contrapartida, obteve o direito de 
compra de um número específico de 
doses num determinado prazo e a um 
preço definido. Parte significativa do fi-
nanciamento veio dos 2,7 mil milhões 
de euros do Instrumento de Apoio de 
Emergência. 

Quando a vacina desenvolvida pela 
BioNTech e pela Pfizer ficou disponí-

  Fonte: Our World in Data

vel e foi comprovada a sua segurança 
e eficácia, os Estados-membros tive-
ram acesso simultâneo às primeiras 

doses. Para garantir um acesso equi-
tativo, o número de vacinas a distri-
buir por cada país foi calculado com 
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base na população. A 27 de dezembro 
de 2020 fez-se história com o arran-
que da vacinação na União Europeia. 

As metas da Comissão passam por ga-
rantir a qualidade, a segurança e a eficá-
cia das vacinas, bem como o acesso dos 
seus membros em tempo útil. Por outro 
lado, quer garantir que esse acesso é 
equitativo e a preços acessíveis, assim 
como assegurar que todos os países da 
UE estão preparados para transportar 
e distribuir as vacinas. Os acordos com 
as farmacêuticas contemplam também 
doses suplementares para que os seus 
membros possam ceder a outros países 
europeus ou nações de baixo/ médio 
rendimento, promovendo assim a soli-
dariedade a nível mundial.

A meta dos 80

Neste processo, a Comissão Europeia 
definiu uma estratégia comum para 
os seus membros quanto à prioridade 
no acesso às primeiras doses da va-
cina. Com o intuito de diminuir a taxa 
de mortalidade e a pressão nos servi-
ços de saúde, os grupos a considerar 
na lista de prioritários são os profis-
sionais de saúde, pessoas com mais 
de 60 anos, pessoas cujo estado de 
saúde as coloca particularmente em 
risco, trabalhadores essenciais fora 
do setor da saúde, trabalhadores que 
não podem manter o distanciamen-
to social e grupos socioeconómicos 
vulneráveis e outros grupos de risco 
mais elevado. 

A 19 de janeiro, a Comissão emitiu 
uma comunicação que incentiva os 
países da UE a terem, até março, 
80% das pessoas com mais de 80 
anos e 80% dos profissionais de saú-
de e da assistência social vacinados. 
E vai mais longe ao adiantar que, até 
ao verão de 2021, os Estados-mem-
bros deverão ter vacinado pelo me-
nos 70% da população adulta.

Para tal, foi criado um quadro comum 
de comunicação e uma plataforma 
para monitorizar a eficácia das estra-
tégias nacionais de vacinação. 

Carteira de vacinas da UE

A BioNTech-Pfizer tomou a dianteira 
deste processo ao ver aprovada a pri-
meira vacina contra a COVID-19. Em 
novembro do ano passado, a Comissão 
Europeia aprovou um contrato que pre-
via a aquisição inicial de 200 milhões de 
doses em nome de todos os membros e, 
em dezembro, decidiu adquirir 100 mi-
lhões de doses suplementares. Já em 
janeiro deste ano, a Comissão propôs 
aos países da UE a compra de mais 200 
milhões, com a opção de adquirir mais 
100 milhões de doses.

A 6 de janeiro, a Agência Europeia de 
Medicamentos autorizou a segunda va-
cina contra o novo coronavírus para uso 
nos 27 países da UE. O contrato com a 
Moderna data de 25 de novembro do ano 
passado e prevê a aquisição inicial de 80 
milhões de doses, bem como a opção 
de requerer 80 milhões de doses suple-
mentares. Em dezembro, a Comissão 
decidiu comprar 80 milhões de doses 
adicionais assim que a vacina recebesse 
a autorização. 

A vacina desenvolvida pela AstraZeneca 
foi aprovada a 29 de janeiro. Está nego-
ciada a compra de 300 milhões de doses 
da vacina em nome dos Estados-mem-
bros, com uma opção para uma compra 
adicional de 100 milhões de doses.

A Comissão celebrou ainda mais três 
contratos com produtores de vacinas, 
que permitem a aquisição destas assim 
que sejam consideradas seguras e efi-
cazes. São elas:

•  Sanofi-GSK: o contrato permitirá a to-
dos os Estados-membros adquirir até 
300 milhões de doses da vacina. As 
empresas pretendem disponibilizar a 

vacina no segundo semestre de 2021 
e integram também o mecanismo CO-
VAX.

•  Johnson & Johnson: está negociada a 
compra de vacinas para 200 milhões 
de pessoas e a possibilidade de aqui-
sição de vacinas adicionais para mais 
200 milhões. 

•  CureVac: o contrato prevê a aquisição 
inicial de 225 milhões de doses em 
nome de todos os Estados-membros 
da UE, bem como a opção de requerer 
180 milhões de doses suplementares.

Mecanismo COVAX

O mecanismo COVAX é o pilar das va-
cinas, definido como o acelerador do 
acesso aos meios de combate à CO-
VID-19 (acelerador ACT). Consiste numa 
parceria mundial para acelerar o de-
senvolvimento, a produção e o acesso 
equitativo de todos os países aos testes, 
aos tratamentos e às vacinas para a CO-
VID-19. Tem como objetivo comprar dois 
mil milhões de doses de vacinas até ao 
fim de 2021 para 92 países que sem aju-
da não terão acesso a elas.

O COVAX reúne governos, cientistas, 
empresas, sociedade civil, filantropos e 
organizações de saúde a nível mundial, 
como Bill & Melinda Gates Foundation, 
CEPI, FIND, Gavi, The Global Fund, Uni-
taid, Wellcome, OMS, Banco Mundial e 
Mecanismo Mundial de Financiamento.

A 19 de janeiro, a Comissão anunciou 
que também iria criar um mecanismo 
de partilha de vacinas da UE, para es-
truturar o fornecimento de vacinas par-
tilhadas pelos Estados-membros aos 
países parceiros, através de uma abor-
dagem “Equipa Europa”, com especial 
incidência nos Balcãs Ocidentais, nos 
países da vizinhança oriental e meridio-
nal e na África.
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Maurice Salama, médico dentista

“Cada dia na 
medicina dentária 
é um dia para nos 
aperfeiçoarmos”

Natural do Cairo, Egipto, 
Maurice Salama enveredou 
pela medicina dentária 
após licenciar-se na Escola 
de Medicina Dentária da 
Universidade da Pensilvânia, 
onde mais tarde viria a 
receber a certificação de 
dupla especialidade em 
ortodontia e periodontologia. 
Ao currículo acresce a 
formação em implantes 
no Branemark Center, em 
Penn, tornando-o num 
profissional reconhecido 
pelo conhecimento adquirido 
nestas áreas. 

Em entrevista à Revista da 
OMD, o autor de diversa 
literatura de medicina 
dentária e conferencista 
internacional revela o 
que mais o apaixona nesta 
profissão e deixa alguns 
conselhos aos médicos 
dentistas portugueses. 

ROMD – O que o motivou a 
escolher esta área profissional? 

MS – Era apaixonado por cirurgia e 
amava fazer as pessoas felizes. Por 
isso, percebi que a periodontologia, 
a implantologia e a ortodontia en-
caixavam perfeitamente nesta mi-
nha paixão.

ROMD – qual o trabalho científico 
ou clínico que o deixou mais 
orgulhoso? 

MS – Sem dúvida que é o P.E.T. - 
Partial Extraction Therapy. Esta téc-
nica desafiou e mudou a forma de 
tratamento dos dentes com prog-
nóstico impossível.

ROMD – Considera que a situação 
política nos EUA terá impacto 
no desempenho profissional 
dos médicos dentistas a nível 
mundial? 

MS - Não tenho certeza. Mas, é um 
facto que estão a acontecer muitas 
mudanças nos dias de hoje. Porém, 
acredito que tudo vai melhorar.

ROMD - Trabalhar com a família é 
um problema ou um prazer? 

MS - Tem sido um prazer trabalhar com 
os meus irmãos e com a minha sobri-
nha. Nós esforçamo-nos para sermos 
melhores a cada dia que passa.

ROMD – Conhece algum colega 
português? 

MS – O Luís Bessa, o Miguel Stanley, 
o Filipe Lopes, o Bernardo Correa e 
o Dárcio Luís Fonseca são alguns 
dos colegas portugueses de quem 
me sinto mais próximo. Eles têm-
-me impressionado pelo seu traba-
lho e empenho pedagógico.

ROMD - Uma mensagem para os 
médicos dentistas portugueses. 

MS - Cada dia na medicina dentária 
é um dia para nos aperfeiçoarmos e 
para aprendermos. Aproveitem as 
oportunidades para se educarem 
para além daquilo que aprenderam 
na escola. Convido-vos a conhecerem 
o www.dentalxp.com e a deixarem-se 
envolver pelo conhecimento atual!
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 VISÃO 2030

A estratégia da FDI para a década
 A Federação Dentária Internacional (FDI) lançou o relató-

rio “Visão 2030: Oferecendo a melhor saúde oral para todos”, 
um documento que identifica os desafios da medicina dentá-
ria para a próxima década e propõe estratégias para melhorar 
a saúde oral da população. A grande meta deste organismo 
passa pela redução das desigualdades no acesso a estes cui-
dados. 

O documento tem em consideração o envelhecimento da po-
pulação, reforçando a importância do trabalho árduo e da ca-
pacidade de adaptação dos profissionais no sentido de pres-
tarem cuidados de saúde oral consistentes. Por outro lado, 
apresenta propostas que possam ser implementadas pelas 
várias comunidades, moldando-as às suas necessidades e 
contextos socioeconómicos. 

O Visão 2030 foi elaborado por uma equipa especializada de 
profissionais oriundos de diversos setores da saúde. O plano 
para os próximos anos quer envolver a sociedade, pois defen-
de que os pacientes devem estar bem informados sobre a sua 
própria saúde oral e capacitados para terem um papel ativo 
nas decisões de tratamento. 

Neste relatório, a FDI assume que o grande desafio de saúde 
pública está em alcançar a saúde oral ideal. E lembra que 
doenças como a cárie dentária, doença gengival, perda den-
tária e cancro oral são as doenças não transmissíveis mais 
diagnosticadas a nível mundial, afetando cerca de 3,5 biliões 
de pessoas. Uma realidade que tem um impacto significativo 
na saúde, sociedade e economia. 

Os autores do Visão 2030 consideram que as orientações que 
constam no documento vão permitir uma melhor integração 
da saúde oral na saúde geral. Para tal, é fundamental incluir 

os médicos dentistas em todos os projetos e medidas que vi-
sem cuidados de saúde preventivos e de qualidade. 

O relatório está acessível em https://www.fdiworlddental.
org/sites/default/files/media/vision-2030-delivering-opti-
mal-oral-health-for-all_0.pdf.

Por ocasião do lançamento do Visão 2030, o bastonário da OMD, 
Miguel Pavão, e o presidente da FDI, Gerhard Seeberger, reuni-
ram para debater o exercício da medicina dentária em Portugal. 

A COVID-19 foi o ponto central da conversa, na qual Miguel 
Pavão explicou quais as medidas que as autoridades de saú-
de e governamentais estão a seguir. Referiu que, em Portu-
gal, os consultórios e clínicas dentárias vão continuar a rece-
ber os pacientes, mesmo durante o confinamento geral, pois 
há a perceção de que os consultórios são espaços seguros.

O presidente da FDI aproveitou para informar sobre as po-
sições da federação face às políticas de saúde oral, e que 
estas estão a ser trabalhadas em conjunto com a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), e apresentar alguns dos 
principais pontos do Visão 2030. 

O Dia Mundial da Saúde Oral, que se celebra no próximo dia 
20 de março, foi outro dos assuntos debatidos, em particu-
lar as iniciativas que podem ser desenvolvidas no contexto 
pandémico. Também as questões ambientais associadas 
à profissão mereceram a atenção dos dois responsáveis, 
tema esse que tem sido assumido pelos atuais órgãos so-
ciais da OMD como uma das prioridades do mandato.

Bastonário da OMD e presidente da FDI reunidos

  Gerhard Seeberger, presidente da FDI, e Miguel Pavão, 
bastonário da OMD
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 EUA

Associação Americana de Medicina 
Dentária quer profissionais vacinados 
na primeira fase

 Nos Estados Unidos da América, a decisão de distribuição 
das vacinas contra a COVID-19 cabe a cada estado. As asso-
ciações de medicina dentária defendem que os médicos den-
tistas e estudantes de medicina dentária devem ser incluídos 
na primeira fase de vacinação.

O presidente da Associação Americana de Medicina Dentária 
(ADA), Daniel J. Klemmedson, explica que foi implementada 
“uma estratégia tripartida para apoiar os médicos dentistas 
- como prestadores essenciais de cuidados de saúde - e pa-
cientes: ajudar os médicos dentistas a receber a vacina; aju-
dar os médicos dentistas a serem capacitados para adminis-
trar a vacina; e ajudar os médicos dentistas a encorajarem os 
seus pacientes e comunidades para se vacinarem”. 

Em dezembro, a ADA conseguiu que o Centro de Controlo e 
Prevenção de Doenças (CDC) confirmasse que este grupo 
profissional é prioritário. Este organismo reconheceu que os 
médicos dentistas são essenciais na prestação de cuidados 
de saúde, pelo que recomendou a sua inclusão na fase inicial 
da distribuição da vacina contra a COVID-19. 

A maioria dos estados inseriu os médicos dentistas e respe-
tivas equipas na primeira fase. Para Mark Vitale, vice-presi-
dente do Conselho de Assuntos Governamentais da ADA, esta 
vitória resulta da sólida relação que existe entre a ADA e o 

CDC, bem como do respeito que os governantes de cada esta-
do têm pela profissão. 

A ADA garante que “continua a trabalhar em conjunto com 
as organizações estaduais e locais para defender a medicina 
dentária junto dos legisladores e departamentos de saúde”. 
As associações estatais estão a tentar eliminar os obstáculos 
à vacinação, incluindo o fornecimento limitado de vacinas e 
a falta de comunicação entre as entidades governamentais.

Curso para administrar vacinas

Enquanto a ADA se mantém empenhada em acelerar o pro-
cesso de vacinação da classe, no estado de Illinois, os mé-
dicos dentistas vão poder administrar vacinas. No entanto, e 
apesar de terem qualificações para tal, inicialmente foram 
obrigados a realizar um curso de quatro horas para serem 
autorizados a vacinar a população. 

A Associação Dentária do Estado do Illinois defendeu um re-
gime simplificado, assente numa hora de formação online, e 
o estado concordou. A dificultar o processo estão os atrasos 
sucessivos na imunização dos médicos dentistas, condição 
necessária para poder administrar a vacina. 

  Grau de vacinação dos médicos dentistas americanos contra a COVID-19, por estado. 
Fonte: ADA
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asceu no Porto e foi 
batizado de Rui Ma-
nuel Pinto Barbot 
Costa. Mas é como 
Mário Cláudio que o 
leitor se habituou a 
reconhecer o roman-

cista, poeta, ensaísta, investigador, 
bibliófilo e outras tantas facetas que 
transporta para a sua escrita. Licen-

N ciou-se em Direito, fez um mestrado 
em Londres como bibliotecário e lan-
çou a sua primeira obra, um livro de 
poesia intitulado “Ciclo de Cypris”, em 
1969.
Três vezes distinguido com o Gran-
de Prémio de Romance e Novela 
da APE (Associação Portuguesa de 
Escritores), além de muitos outros 
galardões, entre os quais o Prémio 

Pessoa, assume-se com um estilo 
que cruza o barroco com o clássico. 
A riqueza e diversidade da sua obra 
levaram a Sociedade Portuguesa de 
Autores a propor, no ano passado, o 
escritor para Prémio Nobel da Lite-
ratura. 
Razões que levaram a Revista da OMD 
a descobrir o mundo dos dias de hoje 
pelo olhar de Mário Cláudio. 

Mário Cláudio, escritor
“Recordo-me da palpitação 
que era ler um livro que estava 
proibido em Portugal”
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ROMD - Disse há quase dois anos 
numa entrevista ao Diário de Notícias 
que a sua obra era vasta porque tinha 
medo de sair de casa. Como é que 
a pandemia afetou a sua vida? que 
impacto teve, se é que teve, nas suas 
rotinas, sobretudo na escrita? 

MC - Afetou de várias maneiras. Não 
terá afetado tanto no plano da circula-
ção exterior, porque já estava condicio-
nado pelo hábito de estar em casa, que 
é característico do ofício de escrita e 
acho que as pessoas que têm essa ati-
vidade doméstica conseguem enfrentar 
melhor o confinamento. Mas isso não 
significa que não haja outros incómo-
dos decorrentes do momento que esta-
mos a viver, a ansiedade, a preocupa-
ção com a nossa saúde e das pessoas 
de quem gostamos. E já para não falar 
daquilo que é a penalização económica 
e financeira a que todos estamos su-
jeitos, uns mais, outros menos, e isso 
é preocupante, ainda que não nos diga 
respeito diretamente.  

ROMD - Como sociedade, não 
estávamos preparados para esta 
privação da liberdade mais básica. 
Com o seu olhar de romancista, 
de quem já escreveu romances 
históricos, como analisa estes 
tempos que vivemos? Será um tempo 
capaz de modificar estruturalmente 
a nossa sociedade ou será que vai 
ficar apenas como um parêntese na 
história?

MC - Acho que já havia alguns sinais 
de que não só isto poderia acontecer, 
mas do tipo de reações que iríamos ter 

quando a situação disparou. Por exem-
plo, assistimos nos últimos anos a uma 
espécie de escalada do sentimento de 
medo, que era muito potenciada pela 
comunicação social e que muitas ve-
zes se centrava precisamente na área 
da saúde. A quantidade de programas 
pretensamente sanitários, alguns efi-
cazes, outros não, e que eram com-
pletamente alarmistas, criaram uma 
espécie de histeria coletiva que tem 
agora um fundamento mais visível. Isto 
já vinha de trás. 
Eu não faço ideia de como é que vamos 
sair daqui. No início pensei que estáva-
mos a precisar de bater no fundo para 
podermos depois emergir, partindo da 
ideia de que cada depressão no fim é 
um processo de emergência ou ree-
mergência, mas agora tenho dúvidas, 
no que respeita a uma reformulação 
dos comportamentos humanos. O que 
se está a passar, por exemplo, no âm-
bito das vacinas é indiciário de que 
continua tudo na mesma em termos 
de egoísmo, de golpes sujos, de so-
brevivência do mais forte. Não parece 
haver uma saída muito clara para este 
tipo de situações. No entanto, atrever-
-me-ia a dizer que provavelmente o que 
vai acontecer é que as pessoas que não 
prestam vão prestar ainda menos, e 
aquelas que prestam podem ter apro-
veitado a lição, e podem prestar um 
pedaço mais.   

ROMD - Temos demasiada confiança 
na espécie humana? 

MC - Eu acho que sim. De uma maneira 
geral, as pessoas funcionam sobretudo 
a dois níveis, que é o nível individual e 
o nível tribal, aquilo que diz respeito a 
elas e à sua família, o resto é pratica-
mente como se não existisse. Estou a 
falar naquilo que é a generalidade do 
comportamento. Evidentemente que 
há exceções e há exceções admiráveis, 
mas há aqui também uma situação, di-
gamos, de contágio, pandémica. Esse 
tipo de comportamentos e emoções, a 
falta de empatia pelos outros, e pelos 
problemas dos outros, é uma coisa que 
se generalizou muito. As novas tecno-
logias contribuíram muito para isso, 
os audiovisuais antes também tinham 
contribuído. 

ROMD – Há uma generalização da 
intolerância e da falta de empatia?

MC - Quando se lia nos jornais ou se 
ouvia na rádio uma notícia sobre um 
terramoto que tinha matado milhares 
de pessoas, as pessoas ficavam ligei-
ramente mais acabrunhadas do que fi-
cam hoje, quando a televisão dá a mes-
ma notícia durante a hora de almoço 
e continua tudo pacificamente a sabo-
rear o que já estavam a saborear antes 
da notícia lhe ter chegado. Há aqui uma 
dessensibilização ao outro, que passa 
também por essa falta de ética da co-
municação social. Em Portugal, fico 
alarmado por verificar não só no que 
respeita às chamadas fake news, como 
inclusivamente aos comportamentos 
narcísicos dos jornalistas, designada-
mente os entrevistadores, que não são 
capazes de ouvir o entrevistado e se 
sobrepõem constantemente a ele. Ti-
vemos a experiência disso durante este 
período da campanha eleitoral. Houve 
situações em que o entrevistador falou 
muito mais, do que o entrevistado. E, 
no entanto, há uma autoridade que re-
gulamenta esse comportamento e que 
ficou completamente invisível, durante 
todo esse período. 

ROMD - As redes sociais 
vieram contribuir para essa 
dessensibilização? Hoje são vistas 
com enorme preocupação não só 
do ponto de vista de disseminação 
das fake news, mas, por exemplo, 
face ao que aconteceu nos EUA, com 
o presidente Trump. Preocupa-o o 
poder destas redes sociais? 

MC - Hoje, há aquilo a que se chama a 
pandemia do narcisismo, e que resulta 
da convicção que se tem direito a fazer 
quase tudo. Cada pessoa acha-se titu-
lar de direitos ilimitados, pode estragar 
a vida do mundo, dos outros, o Planeta, 
pode exibir-se no Facebook e dizer toda 
a casta de disparates que lhe pareçam 
autopromocionais. Cada pessoa assu-
me-se como o centro do mundo. 
As redes sociais potencializaram muito 
essa atitude. E isso é também uma das 
causas da pandemia, indiscutivelmen-
te, mas também de uma acumulação 
às outras pandemias, a pandemia eco-
nómica, da generalização do medo, etc. 
Atravessamos um período de reavalia-
ção do papel das redes sociais, e da co-
municação eletrónica. E ou reformula-
mos as premissas, ou nos deparamos 
com novos desastres.

“Há estudos 
muito recentes 
que apontam as 
novas tecnologias 
como responsáveis 
pelo decréscimo 
do coeficiente 
de inteligência 
nas últimas duas 
décadas”
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ROMD – Por falar em redes sociais, 
há algum tempo assumiu estar 
dependente do Facebook. Já 
conseguiu largar o “vício”? 

MC - Ultimamente tenho estado muito 
mais separado, tenho sido muito me-
nos assíduo. Mas é curioso que falar 
disso nas próprias redes sociais é um 
tabu. Não se pode dizer. Acontece com 
os dependentes do universo eletrónico 
o mesmo que com os toxicodependen-
tes ou alcoólicos. Há um constante pro-
cesso de negação. 
Dei-me conta rapidamente de que 
estava a ser manipulado. Acontecia 
muitas vezes que logo de manhã, 
depois de ouvir as notícias, ia ver o 
que acontecia no meu Facebook, é 
algo de completamente disparatado. 
Pouca coisa cada vez menos acontece 
no Facebook. As pessoas não vão lá 
para debater ideias, para trocar im-
pressões ou para partilhar aquilo que 
a vida tem de mais enriquecedor. Vão 
por razões que têm a ver com o tal 
narcisismo de que falava há pouco, 
ou com frivolidades inacreditáveis. E 
isso é uma pequena tragédia, porque 
denuncia um quotidiano esvaziado de 
valores e em que as pessoas, para te-
rem voz ou sentirem que têm voz, se 
servem de recursos infantis. E isso é 
mau, é triste.

ROMD - As redes sociais não vieram 
concorrer com a literatura? 50 e 
poucos anos de vida literária depois, 
como vê o leitor dos anos 60/70 e o 
deste novo milénio?

MC - As pessoas não deixaram propria-
mente de ler, passaram a ler noutros 
suportes, suportes digitais ou doutra 
natureza. Quando se fala em questões 
de leitura, literacia ou de relutância à 
leitura, fala-se sobretudo do contexto 
do livro, que era o modelo que tínha-
mos consolidado para conviver com a 
comunicação das mensagens e tam-
bém com a criatividade, no caso da 
literatura. Há estudos muito recentes 
que apontam as novas tecnologias 
como responsáveis pelo decréscimo do 
coeficiente de inteligência, nas últimas 
duas décadas. 

ROMD - As novas tecnologias 
acabaram também por influenciar 
os suportes que usamos para ler. 

Estamos a perder aquele sabor de 
folhear um livro?

MC - Há vários fatores que explicam 
isso. Este tema foi objeto de uma tese 
de pós-graduação que apresentei à 
Universidade de Londres, há muitos 
anos, sobre a relutância à leitura, pre-
cisamente. E em que já nessa altura 
eram formuladas explicações para que 
isso estivesse a acontecer, um fenóme-
no que se desenvolveu e que não é ex-
clusivo deste ou daquele país, mas que 
se sente muito no Ocidente capitalista. 
Muito rapidamente, um dos fatores é a 
falta de livros em casa, há famílias que 
não têm um único livro, seja por razões 
económicas, seja porque de facto o livro 
não é uma prioridade, mesmo quando 

se tem um nível de vida razoável. Mas 
uma das grandes causas da relutância 
à leitura é a própria escola, a escolari-
dade nos termos em que ela aparece 
hoje formulada. 
Por exemplo em Portugal, é notó-
rio um decréscimo da qualidade dos 
professores responsáveis pela língua 
e literatura portuguesa. São pessoas 
que foram para essa carreira por ra-
zões de toda a ordem, menos de ca-
ráter vocacional, e que, portanto, não 
têm qualquer entusiasmo na literatu-
ra e não podem contaminar os seus 
alunos com esse entusiasmo, porque 
eles próprios não o têm. Ser profes-
sor, e eu fui professor durante mui-
tos anos na Escola de Jornalismo do 
Porto, é uma atividade a tempo intei-
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ro. Não pode ser só durante as aulas. 
Estas têm que ser cuidadosamente 
preparadas, e nenhuma aula pode 
ser igual a outra. Quando há um pro-
grama a cumprir, um professor com 
alguma imaginação consegue sem-
pre furar esse programa, e canalizar 
os alunos para mais do que consta 
no programa e até para muita coisa 
contra o próprio programa. E isso é 
saudável. 

ROMD – Esse decréscimo da 
qualidade do ensino pode constituir 
uma ameaça ao debate de ideias?

MC - Pertenço a uma geração em que 
um dos grandes motores para a leitu-
ra era o caráter subversivo da mesma. 
Nós líamos contra. Não líamos só a 
favor. Recordo-me da palpitação que 
era ler um livro que estava proibido 
em Portugal, por vários motivos. Isso 
tornava-nos de alguma forma pionei-
ros do futuro, lutadores pela liberda-
de pelo simples facto de se ler. E isso 
perdeu-se, assim como a construção 
de ideologias, que estavam muito en-
raizadas naquilo que é a leitura, a co-
municação pela escrita. Hoje em dia, 
é muito difícil encontrar um jovem, 
um adolescente, com um pensamen-
to mais ou menos estruturado, no que 
diz respeito por exemplo à área políti-
ca. São muito casuísticos, pensam em 
função do momento. Os poucos que 
refletem são excecionais e depois há 
uma massa completamente acéfala, 
que é o resto de uma turma. Assisti 
nos últimos anos em que dei aulas a 
esse agravamento.  

ROMD – Estamos a perder massa 
crítica?

MC - As pessoas deixaram de ter 
tempo para raciocinar. É tudo espon-
tâneo, impetuoso, não há tempo para 
amadurecer uma ideia, para refletir 
e, sobretudo, não há o tempo do diá-
logo, da conversação. Todos assisti-
mos diariamente a situações em que, 
por exemplo, antes da pandemia, os 
comportamentos eram condicionados 
pelo telemóvel. As pessoas à mesa 

não se abstinham de trocar mensa-
gens por telemóvel, não trocavam 
por vezes uma palavra, tratando-se 
sobretudo de famílias, ou de casais.  
É evidente que as novas tecnologias, 
mercê dos apêndices que usamos 
para comunicar com os outros, agra-
varam a situação. 

ROMD - E o que pensa do 
politicamente correto? 

MC - Tudo o que é “político” é, de 
certo modo, transitório, mas há con-
quistas no aperfeiçoamento do con-
ceito de “dignidade humana”, na área 
das questões de raça, ou de género, 
por exemplo, que será indispensável 
reter, sob pena de retrocedermos à 
barbárie.

ROMD - Disse um dia que um 
escritor é alguém que não pode 
passar sem escrever. Não passa um 
dia sem escrever? 

MC - Tenho memória de mim a escre-
ver desde que sei escrever. A escrita 
é, simultaneamente, um dever e uma 
libertação. Tenho uma rotina de traba-
lho, como todas as pessoas que traba-
lham, sobretudo na área da ficção, que 
respeito diariamente. Trabalho todos 
os dias, às vezes mesmo nos dias em 
que, normalmente, as pessoas des-
cansam, o sábado e o domingo. Faço-o 
com essa preocupação oficinal. É uma 
necessidade que se me impõe, nin-
guém ma dita. É uma espécie de supe-
rego, qualquer coisa que está dentro de 
mim, e que me deixa insatisfeito, quan-
do o atraiçoo. 

ROMD - Distinguido três vezes 
pela Associação Portuguesa de 
Escritores, o Prémio Pessoa e 
outras tantas distinções assinalam 
a sua carreira. Os prémios são uma 
responsabilidade ou uma motivação 
para continuar a contar histórias?

MC - Um autor que diga que não liga a 
prémios está a mentir. Evidentemente 
que o prémio não deve ser o estímu-
lo para a escrita. Acho que não vale a 

pena escrever para receber um pré-
mio. Mas quando se recebe um pré-
mio, isso confirma que há um grupo 
de pessoas, 5/ 6 pessoas, que fazem 
parte de um júri, que gostaram daqui-
lo que nós escrevemos, e isso é grati-
ficante. Agora, quem se encostar nos 
prémios, ou se acomodar a eles, vai 
por mau caminho.

ROMD - O que gostava que ficasse 
da sua obra literária para as gerações 
futuras?

MC -Todas as obras desaparecem a 
curto ou a longo prazo. Portanto, vai 
provavelmente ficar muito pouco. Mas 
não me preocupo com isso. Acompa-
nhei muitos autores, sobretudo por-
tugueses, que foram famosos e hoje 
estão completamente esquecidos. 
Mesmo a nível do Prémio Nobel, a so-
brevivência do escritor, e da obra, é 
sempre muito problemática.
Não para o futuro, escrevo para o dia 
em que estou a escrever. Não estou 
a pensar na minha receção intempo-
ral.
A minha preocupação, como escritor, 
foi sempre a de estabelecer um equilí-
brio entre aquilo que é uma expressão 
turbulenta, descoordenada e extrema-
mente emotiva, e uma forma de viver 
que fosse o contrário de tudo isso. A 
escrita que desejo produzir é a que 
vive da tensão entre essa contempla-
ção do abismo, e a linha do horizonte 
que é a linearidade absoluta, o plano 
mais apaziguado. Para traduzir isto 
em linguagem estética, o que quero, 
no fundo, é fazer o cruzamento do bar-
roco com o clássico. 

“[A leitura] torna-
va-nos de alguma 
forma pioneiros no 
futuro, lutadores 
pela liberdade pelo 
simples facto de se 
ler”
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