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Editorial

“A saúde tem 
uma componente 
económica, gera 
cerca de 10% de 
todo o emprego e 
produção na União 
Europeia. Mas, tem 
que ter regras próprias, 
específicas, para defesa 
da saúde pública, dos 
seus profissionais, da 
sociedade.”

Economia vs Saúde?

Os tratados da União 
Europeia asseguram no 
essencial a livre circulação 
e estabelecimento de 
pessoas, bens, serviços e 
capitais.
Há, no entanto, duas 
importantes exceções:
A saúde e a proteção social.

Estas duas áreas estão, no essencial, excluídas 

das políticas europeias e estão referenciadas 

como responsabilidade de cada Estado-mem-

bro da União Europeia.

Nas iniciativas regulatórias da União Euro-

peia, normalmente plasmadas em Diretivas, 

Regulamentos, Recomendações e Decisões 

das principais instituições europeias, Tribunal 

de Justiça Europeu, Comissão Europeia, Con-

selho e Parlamento Europeu.

Mais de 90% da legislação e regulação de 

cada Estado-membro da União Europeia ad-

vém, direta ou indiretamente, da adoção ou 

transposição para as legislações nacionais des-

sas iniciativas normativas regulatórias da UE.

Sucede que, sendo os Sistemas de Saúde e 

Segurança Social responsabilidade de cada 

país da UE, a regulação ao nível económico 

aplica-se sobre sistemas de saúde totalmente 

diversos de cada um dos países.

Tentar impor modelos regulatórios e legisla-

ção com impacto económico que afeta todos 

os sistemas de saúde de cada país, indepen-

dentemente da sua especificidade, é uma 

contradição de fundo. Já que estes são total-

mente distintos. 

As regras da concorrência não se podem 

aplicar à saúde exatamente da mesma forma 

que se aplicam a outros setores da economia, 

como a distribuição, energia ou transportes.

Muito menos se podem aplicar as mesmas 

regras quando os “jogadores”, os diferentes 

países, têm handicaps absolutamente dife-

renciados.

A realidade da Alemanha, França e Holanda, 

só para dar alguns exemplos, onde existe um 

sistema de saúde que assegura um seguro 

com cobertura de cuidados de medicina den-

tária a toda a população - convencionado 

com consultórios privados, com valores de 

honorários definidos pelo respetivos Esta-

dos -, é totalmente diferente de um sistema 

como o português, fundamentalmente priva-

do ao nível da medicina dentária. Por isso, as 

regras aplicáveis não podem ser as mesmas.

Como demonstra o Barómetro da Saúde Oral 

2017, recentemente divulgado pela Ordem 

com grande impacto na comunicação social, 

embora os portugueses tenham aumentado 

as visitas ao médico dentista no último ano, 

quase 42% não marca uma consulta há mais 

de um ano.

O barómetro mostra que Portugal, ao nível 

da saúde oral, é um país a duas velocidades, 

em que quem tem capacidade financeira tem 

acesso à medicina dentária e quem não tem 

capacidade financeira é excluído.

É, por isso, fundamental integrar mais médicos 

dentistas nos centros de saúde e estabelecer 

acordos adicionais entre o Estado e os consul-

tórios e clínicas privadas para financiamento 

de consultas de saúde oral. O Ministério da 

Saúde tem dado alguns passos, mas é preci-

so reforçar substancialmente a oferta para 

abranger efetivamente toda a população.

A saúde não é um negócio, nem pode ser 

alvo de regras concorrenciais transversais a 

outros setores da sociedade.

A saúde tem uma componente económica, 

gera cerca de 10% de todo o emprego e pro-

dução na União Europeia. Mas, tem que ter re-

gras próprias, específicas, para defesa da saúde 

pública, dos seus profissionais, da sociedade. 

Foi precisamente isto que expressei no 

Parlamento Europeu, a 18 de outubro, em 

nome da Ordem dos Médicos Dentistas e do 

Conselho Nacional das Ordens Profissionais, 

num Fórum com profissionais de saúde e 

deputados europeus dos diversos países da 

União Europeia.

A propósito de iniciativas regulatórias em pre-

paração que visam desregular ainda mais o se-

tor da saúde, tratando-o como qualquer outro 

setor sujeito ao mecanismo da oferta/ procura. 

O bastonário

Orlando Monteiro da Silva
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Aconteceu

João Queiroz e Melo
Prémio Nacional de Saúde 2017

Patrícia Manarte Monteiro, diretora 
adjunta do mestrado integrado em 
Medicina Dentária e professora associada 
da Universidade Fernando Pessoa (UFP), faz 
parte da comissão que reúne representantes 
com experiência reconhecida em vários 
setores. 

O organismo é presidido por Alexandre 
Quintanilha, deputado da Assembleia 
da República e presidente da Comissão 
Parlamentar de Educação e Ciência. A 
Comissão de Ética para a Investigação 
Clínica (CEIC) funciona junto do 
Infarmed, I.P., sob tutela do membro do 
Governo responsável pela área da saúde 
e é dotada de independência técnica e 
científica. 

A equipa da CEIC reúne personalidades 
de áreas como a genética, a medicina, a 
bioética, a jurídica, a tecnológica, entre 
outras. A representante de medicina 
dentária é membro do Conselho Diretivo 
da OMD e doutorada em biotecnologia, 
epidemiologia e saúde pública. Patrícia 
Manarte Monteiro contou à Revista da 
Ordem dos Médicos Dentistas que espera 
“conseguir estar à altura deste desafio e 
representar dignamente e com prestígio 
a medicina dentária nacional, ao nível 
académico, profissional e ético-científico 
na CEIC”. 

Os membros da comissão entraram em 
funções a 1 de julho de 2017 e o mandato 
termina a 30 de junho de 2020. 

Médica dentista integra Comissão de Ética 
para a Investigação Clínica

O cirurgião cardiotorácico responsável 
pelo primeiro transplante de coração em 
Portugal foi agraciado com a distinção 
da Direção-Geral da Saúde (DGS). João 
Queiroz e Melo recebeu o Prémio Nacional 
de Saúde, dado o especial relevo do 
pioneirismo da transplantação cardíaca 
e pelos “serviços prestados no ensino 
e difusão de métodos avançados no 
tratamento da doença cardíaca e a sua 
vasta obra no domínio da investigação e da 
cultura cariológica nacional”. 

Natural de To-
mar, o médico 
l i c e n c i o u - s e 
em Medici-
na pela Fa-
culdade de 
Medicina da 
Universidade 
de Lisboa, em 
1968. É res-
ponsável por 
ter iniciado a 
t ransp lanta -
ção cardíaca 
em Portugal, 
ao realizar o 

primeiro transplante em 1986, no Hos-
pital de Santa Cruz. O Prémio Nacional 
de Saúde 2017 foi ainda responsável por 
outras inovações, como os homoenxertos 
criopreservados, a cirurgia de fibrilha-
ção auricular e outras técnicas cirúrgicas. 
Fundou o Centro de Criobiologia Car-
diovascular e esteve na origem do Insti-
tuto de Tecnologia Biomédica. Em 2009, 
João Queiroz e Melo promoveu o início 
da implantação de válvulas percutâneas 
por via transpical e transfemural, tendo 

sido o responsável e fundador do registo 
mundial da cirurgia da fibrilhação auri-
cular. Ao longo da carreira desempenhou 
vários cargos e foi membro do Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências da 
Vida. Recebeu ainda duas condecorações: 
Grande Oficial da Ordem de Santiago de 
Espada e a medalha de Grande Oficial da 
Ordem do Infante. 

O Prémio Nacional de Saúde é atribuído 
anualmente e tem como finalidade 
distinguir personalidades que tenham 
contribuído “inequivocamente, para a 
obtenção de ganhos em saúde ou para 
o prestígio das organizações no âmbito 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”. 
O júri de atribuição do galardão foi 
presidido por Walter Friederich Alfred 
Osswald e constituído pelos bastonários 
das Ordens dos Médicos Dentistas, dos 
Médicos, dos Psicólogos e dos Biólogos, 
pelas bastonárias da Ordens dos 
Enfermeiros, dos Farmacêuticos e dos 
Nutricionistas, pelo diretor do Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical e pelo 
diretor da Escola Nacional de Saúde 
Pública.
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Calendário de eventos disponível online
Formação contínua regressa em 2018 

O calendário de eventos para o 
próximo ano encontra-se disponível 
para todos os associados, na página 
eletrónica da OMD. Em 2018, o Centro 
de Formação Contínua organiza mais 
de meia centena de cursos, em vários 
pontos do país.  

O reforço da componente de prática 
clínica é uma das grandes apostas deste 
programa. Serão três as áreas abordadas 
pelos cursos modulares: dentisteria, 
endodontia e periodontologia. Cada 
curso divide-se em três módulos e um 
hands-on, que terão lugar no Porto e 
em Lisboa. 

Como é habitual, as ações de formação 
de fim de dia estão repartidas 
num programa equilibrado a nível 
geográfico e científico. Os 14 cursos 
continuam gratuitos para os médicos 
dentistas e, posteriormente, serão 
disponibilizados online. Através da 
página eletrónica da OMD, poderão 
ser visualizados 51 cursos de fim de dia, 
correspondentes a cerca de 75 horas de 
formação. 

Os cursos de suporte básico de vida 
mantêm-se nos mesmos parâmetros, 
com ações que vão decorrer no 
continente e nas ilhas. À semelhança 
de 2017, os cursos para assistente 
dentário regressam a Braga, Setúbal, 
Viseu e Regiões Autónomas dos Açores 
e Madeira.  

Na semana que antecede a Páscoa 
realizam-se as Jornadas da Primavera. 
O cenário escolhido para esta edição 
é Albufeira, Algarve, e o programa 
contempla várias áreas científicas, 
um curso hands-on de endodontia e 
atividades desportivas.

Em 2018, realizam-se ainda os cursos do 
Conselho Deontológico e de Disciplina, 
de introdução à atividade profissional 
e as sessões de esclarecimento para 
estudantes finalistas, que são já uma 
tradição.  

Pode consultar online toda a 
informação detalhada sobre cada ação 
do Centro de Formação Contínua da 
OMD em: www.omd.pt/formacao/2018.
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Vai Acontecer

Estudo
Diagnóstico à Empregabilidade em 

Medicina Dentária
Os resultados do inquérito realizado aos médicos dentistas sobre os aspetos 
ligados ao exercício da medicina dentária em Portugal serão apresentados 
durante o 26º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD). 

A 15 de setembro foi enviado, a todos os associados, um questionário 
anónimo, com vista a recolher uma série de informações que vão contribuir 
para o ajustamento de alguns procedimentos na profissão. 

Esta iniciativa permitirá tirar conclusões sobre o exercício da medicina 
dentária e fazer uma reflexão acerca dos vários assuntos que preocupam 
os médicos dentistas e que são transversais à profissão. 

Os dados obtidos através do inquérito foram  utilizados para o estudo 
“Diagnóstico à Empregabilidade em Medicina Dentária”.

De regresso ao Algarve
Jornadas da Primavera 2018 

De 28 a 31 de março, o Centro de Formação Contínua da 
Ordem dos Médicos Dentistas organiza mais uma edição 
das Jornadas da Primavera. Em 2018, a OMD regressa 
a Albufeira, uma das capitais do turismo em Portugal, 
conhecida pelas praias, clima e belas paisagens.  

À semelhança de outros anos, o programa para os 
quatro dias de formação intensiva abrange várias áreas 
científicas e volta a contemplar a componente prática. 
Quem se inscrever nas Jornadas da Primavera terá 
acesso a cursos nas áreas de dentisteria, endodontia, 
ortodontia, odontopediatria, periodontologia, cirurgia 
oral/implantes, prótese fixa e oclusão. O curso hands-on 
dará enfoque à endodontia e está limitado a 20 lugares.

Para promover o convívio entre os participantes e 
conferencistas, a organização incluiu na programação 
uma série de atividades desportivas, que serão reveladas 
em breve.  

O Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, em 
Albufeira, será o palco da edição de 2018 das Jornadas.

Poderá encontrar toda a informação detalhada sobre o 
evento na página eletrónica da OMD, em www.omd.pt/
formacao/jornadas/2018. 
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Integrou a primeira geração de licenciados 

de medicina dentária, o grupo que abriu 

um caminho nunca antes percorrido: im-

plementar a profissão no país e alcançar o 

respeito institucional. João Carvalho lide-

rou a organização da classe, inexistente na 

década de 70, contribuindo para o seu en-

quadramento jurídico, profissional, ético e 

deontológico. Faleceu no passado mês de 

agosto, aos 66 anos. 

Falar do percurso do primeiro presidente 

da Associação Profissional dos Médicos 

Dentistas é contar parte da história da 

medicina dentária portuguesa e da OMD. 

João Carvalho fez parte do primeiro grupo 

de 20 estudantes que, em 1979, concluíram 

a licenciatura na Escola Superior de Medi-

cina Dentária do Porto. Devido à ausência 

de uma associação profissional, estes li-

cenciados, empenhados na afirmação da 

medicina dentária em Portugal, constituí-

ram a Comissão de Médicos Dentistas. Em 

1983, quando a Ordem dos Médicos criou 

na sua estrutura uma secção própria para 

acolhê-los - a Secção de Medicina Dentária 

da Ordem dos Médicos -, o jovem médico 

dentista foi eleito presidente do Conselho 

Diretivo e, juntamente com os restantes ór-

gãos sociais, deu início à obra de criar uma 

classe profissional organizada e de defen-

der o acesso da população a cuidados de 

saúde oral de qualidade. 

Uma tarefa hercúlea que se desenrolou 

não só no contexto nacional, mas também 

internacional. Em novembro de 1988, João 

Carvalho foi indicado para presidente do 

Dental Liaison Committee (que entretanto 

deu lugar ao Council of European Dentists, 

CED) para os anos 1989/1990, o organis-

mo que representava a profissão junto da 

Comissão Europeia. Uma decisão unanime 

entre todas as delegações estrangeiras pre-

sentes na reunião de Tenerife, que aconte-

ceu em novembro de 1988. Para o respon-

sável, esta nomeação teve uma enorme 

importância, pois, tal como referiu nessa 

altura, “o funcionamento em Portugal do 

Dental Liaison Committee poderá determi-

nar a resolução dos principais problemas 

Faleceu o primeiro dirigente dos médicos dentistas

Até sempre, João Carvalho!
com que se debateram os médicos dentis-

tas portugueses”.

Em 1988, João Carvalho assume a presidência 
do Dental Liaison Committee, atual Council of 
European Dentists

Em 1990, numa altura em que foi tomada 

a decisão pela Ordem dos Médicos de ex-

cluir os profissionais de medicina dentária, 

foi constituída a Comissão Nacional dos 

Médicos Dentistas (CNMD). João Carvalho 

assumiu a presidência, com um mandato 

de duração de um ano, e foi no desem-

penho dessa função que deu o primeiro 

passo na afirmação da classe enquanto 

entidade institucional. A 4 de março de 

1991, escreveu ao Primeiro-Ministro, Aní-

bal Cavaco Silva, a solicitar a “apreciação 

rápida e transformação em diploma legal 

das propostas apresentadas no Relatório 

do Grupo de Trabalho do Ministério da 

Saúde”. O referido relatório foi elabo-

rado por um grupo de trabalho (do qual 

João Carvalho, Manuel Fontes de Carva-

lho e Crespo de Carvalho fizeram parte), 

nomeado pelo secretário de Estado-Ad-

junto do ministro da Saúde, Albino Aroso. 

Apresentava propostas para a ordenação 

da profissão de medicina dentária em 

Portugal e apontava para a necessidade 

de ser constituída a Ordem dos Médicos 

Dentistas. Não foi formada a OMD, mas 

foi aprovada meses depois, a 20 de junho 

de 1991, pela Assembleia da República, a 

Associação Profissional dos Médicos Den-

tistas. João Carvalho tornou-se no primei-

ro presidente do organismo, tendo sido 
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Orlando Monteiro da Silva, bastonário da 
OMD, entrega a Medalha de Ouro da OMD

Família, amigos e colegas de profissão 
assistiram à entrega do galardão

João Carvalho foi um dos oradores 
convidados do XXV Congresso da OMD que 
decorreu na Exponor

eleito a 27 de dezembro de 1991, para um 

mandato de três anos. 

Um dos projetos desse mandato que per-

duram até hoje é o congresso anual de me-

dicina dentária. “O aparecimento […] da 

organização profissional (APMD) que re-

conhecia oficialmente os médicos dentistas 

foi um motivo de grande júbilo para todos. 

Para tal, decidi a realização de um grande 

congresso com um programa onde orado-

res estrangeiros de renome estiveram pre-

sentes”, contou mais tarde, no livro dos 10 

Anos da OMD. À data do primeiro encon-

tro, em 1992, a APMD contabilizava quase 

1.000 profissionais. 

Findo este mandato, o responsável abraçou 

outras causas, mas não abandonou o papel 

ativo no seio da APMD e, mais tarde, da 

OMD. Integrou a Comissão Científica, foi 

conferencista em cursos do Centro de For-

mação Contínua e do congresso e atualmen-

te era membro da Comissão Constitutiva da 

Especialidade de Cirurgia Oral da OMD. Foi 

conferencista no congresso do ano passado 

na sessão de medicina oral/ cirurgia oral e 

responsável por, em conjunto com António 

Felino, lotar o auditório da Exponor. 

Medalha de ouro da OMD
Em 2008, no ano em que a OMD celebrava 

10 anos de vida, João Carvalho recebeu a 

Medalha de Ouro da Ordem. «Personagem 

de uma retidão a toda a prova, revelou-se 

fundamental para a profissão ser a história 

de sucesso que é nos dias de hoje», afir-

mou o bastonário, Orlando Monteiro da 

Silva, na entrega do galardão, durante o 

XVII Congresso. 

A distinção foi atribuída como reconhe-

cimento da “sua ação e mérito pessoal” 

que contribuíram “de forma relevante e 

inequívoca para o desenvolvimento da me-

dicina dentária em Portugal”. Este contri-

buto não foi esquecido pela Ordem no seu 

último adeus. A bandeira da instituição foi 

colocada sob a urna e, findas as cerimónias 

fúnebres, foi entregue pelo bastonário à 

família. “Neste momento, sempre inexpli-

cável e de profunda consternação, parti-

lhamos todos, médicos dentistas, a Ordem 

dos Médicos Dentistas e a profissão, uma 

enorme sensação de perda. Parte um dos 

grandes fundadores da profissão orga-

nizada, o nosso primeiro presidente, um 

grande mestre, um excelente clínico, um 

colega e amigo de enorme coração, sem-

pre disponível, sempre dedicado. Estamos 

todos de luto pelo João”, afirmou Orlando 

Monteiro da Silva.

Família, colegas de profissão, da faculda-

de, alunos e amigos. Foram muitos aque-

les que prestaram a sua homenagem. João 

Caramês, presidente da Mesa da Assem-

bleia-Geral da OMD, recordou que “com 

o falecimento do nosso querido colega e 

amigo João Carvalho, a medicina dentária, 

a nossa Ordem e as nossas universidades fi-

caram profundamente mais pobres. Partiu 

um Homem de grande qualidade humana 

e profissional que, nos diversos domínios 

da sua atividade, se projetou como modelo 

de dignidade, culto da amizade e estímulo 

na busca da excelência. Ficará para sempre 

na memória de todos nós o seu exemplo, 

a gratidão pelo seu legado e a profunda 

amizade que lhe dedicamos. Até sempre 

João!”.

Orador de diversos cursos na área da cirur-

gia oral, João Carvalho era médico dentista 

especialista em Cirurgia Oral, professor ca-

tedrático de Cirurgia Oral e fundou a So-

ciedade Portuguesa de Cirurgia Oral. Um 

vasto legado de uma carreira de sucesso, 

que lhe valeu a amizade e admiração de 

toda a classe. 

Notável percurso académico, 
clínico e associativo
•  Licenciado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FM-

DUP), detentor da cédula profissional nº 7 da Ordem dos Médicos Dentistas.

• Doutorado em Cirurgia Oral pela FMDUP.

•  Professor catedrático de Cirurgia Oral, regente das disciplinas de Cirurgia Oral I 

e II, de Medicina Oral I, de Especialidades Médicas I e II, de Suporte Básico de 

Vida e DAE da FMDUP.

• Especialista de Cirurgia Oral pela Ordem dos Médicos Dentistas.

• Presidente da Secção de Medicina Dentária da Ordem dos Médicos (1983-1991).

• Presidente da Associação Profissional dos Médicos Dentistas (1991-1993).

• Presidente do Dental Liaison Committee da CEE (1989-90).

•  Membro do Conselho Consultivo para a Formação de Médicos Dentistas da 

União Europeia (1986-1989).

• Autor de diversos artigos na área da cirurgia oral e implantologia.

• Orador de diversos cursos na área da cirurgia oral.
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Pedro Silva Vieira, coordenador nacional da Diretiva 2005/36/
CE relativa ao Reconhecimento das Qualificações Profissionais

“Proposta de teste de 
proporcionalidade surge no sentido 
de dar apoio a boas práticas 
regulamentares”  
No início do ano, a Comissão Euro-
peia apresentou uma proposta de 
diretiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa a um teste de 
proporcionalidade a realizar antes da 
aprovação de nova regulamentação 
das profissões. O princípio da pro-
porcionalidade “é um dos princípios 
gerais do direito da União”, pelo que 
a proposta procura “garantir que o 
exercício das liberdades fundamen-
tais nas regras de acesso e exercício 
de profissões deve aplicar-se de 
modo não discriminatório”. 
Para compreender melhor o 
impacto desta proposta, a 
Revista da OMD conversou 
com Pedro Silva Vieira, 
coordenador nacional da 
Diretiva 2005/36/CE rela-
tiva ao Reconhecimento 
das Qualificações Profis-
sionais.
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ROMD - De onde surgiu a proposta relativa ao 
teste de proporcionalidade?
LSV - Esta proposta surge inserida no pacote sobre 

os serviços, medida prevista na Estratégia para o 

Mercado Único de Bens e de Serviços, onde, além da 

proposta de Diretiva relativa a um teste de proporcio-

nalidade, estão incluídas mais três medidas, a saber: 

1) “Cartão Eletrónico Europeu de Serviços”, a ser in-

troduzido por intermédio de dois atos legislativos, 

um Regulamento e uma Diretiva; 

2) Um novo processo de notificação de projetos de 

legislação relativos aos serviços, a ser criado através 

de Diretiva; 

3) Uma comunicação contendo orientações e reco-

mendações aos Estados-membros sobre reformas na-

cionais no domínio da regulamentação de profissões.

ROMD - O que se pretende com esta proposta?
LSV - Pretende-se com esta proposta de Diretiva esta-

belecer regras relativas a um quadro comum para a 

realização de avaliações de proporcionalidade, exan-

te, sempre que se pretenda introduzir nova legislação 

ou alteração da legislação existente no âmbito das 

profissões regulamentadas.

ROMD - Qual é o objetivo desta iniciativa e de 
onde surgiu a mesma?
LSV - Esta iniciativa da Comissão deriva da análise 

efetuada nos últimos anos às regras presentes na 

Diretiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais.

Em 2013, a Diretiva 2005/36/CE, a Diretiva Qualifica-

ções Profissionais, foi alterada pela Diretiva 2013/55/

UE, tendo introduzido um exercício de avaliação 

mútua e de transparência entre os Estados-membros 

de todas as suas profissões regulamentadas. Foi com 

base nas informações apresentadas pelas autoridades 

competentes dos Estados-membros durante este pro-

cesso que a Comissão considerou que a maior parte 

das avaliações não apresentava uma fundamentação 

adequada sobre a necessidade de regulamentação, 

nomeadamente no que à proporcionalidade da mes-

ma concerne, e os seus efeitos no ambiente empresa-

rial deveriam dessa forma ser avaliados de maneira 

mais consistente.

Por outro lado, para a Comissão o processo de ava-

liação mútua revelou, ainda, que as decisões de re-

gulamentar uma profissão nem sempre são baseadas 

numa análise sólida e objetiva ou são efetuadas de 

forma aberta e transparente. 

A Comissão considerou ainda, e não obstante várias 

reuniões de análise a um conjunto de profissões e 

orientações emitidas, que tudo isto não impediu a in-

trodução de novas medidas restritivas sem uma análi-

se objetiva e abrangente. 

Dar também nota que a avaliação da Comissão teve 

como base a informação registada por todas as auto-

ridades competentes na base de dados de profissões 

regulamentadas, bem como no documento intitulado 

Plano de Ação Nacional, elaborado pela Coordena-

ção da Diretiva relativa ao reconhecimento das quali-

ficações profissionais, com os contributos de todas as 

autoridades competentes e que esteve também em 

consulta pública por parte da Comissão Europeia.

A Comissão considera que existe um controlo de-

sigual na regulamentação de profissões em toda a 

União Europeia com impacto negativo na prestação 

de serviços e na mobilidade dos profissionais.

Raio X 
Não vivo sem...
Uma corrida à beira-mar 
ao final do dia a admirar 
o pôr do sol!

Um dia perfeito é...
Passado na praia!

A vida é melhor... 
Rodeada de amigos!

Agir ou reagir...
Umas vezes agir, outras 
reagir!

Viajar é …
O melhor que há no 
Mundo!

Uma vaidade…
Ser profissional.

Uma música …
Gravity, John Mayer.

Um lema de vida…
Viver o dia de hoje como 
se fosse o último!

O que me faz sorrir é…
As vitórias do meu Ben-
fica!

ROMD - E é dessa forma que surge esta pro-
posta. Qual é o sentido da mesma? Isto é, o 
que se pretende alcançar com esta proposta de 
Diretiva?
LSV - Esta proposta surge no sentido de dar apoio a 

boas práticas regulamentares esperando-se melhores 

resultados. É uma proposta que visa aplicar o teste à 

nova legislação relativa à regulamentação de profis-

sões, bem como à alteração de legislação existente, 

tal como já salientei.

Destarte, esta proposta consolida a jurisprudência 

do Tribunal de Justiça sobre a proporcionalidade dos 

requisitos que restringem o acesso ou o exercício de 

profissões regulamentadas, deixando no entanto 

aos Estados-membros a decisão sobre o que regula-

mentar e de que forma, desde que essa decisão seja 

devidamente fundamentada no seguimento de uma 

avaliação exaustiva, transparente e objetiva.

Procura ainda ter em consideração a especificidade 

de cada profissão e o seu quadro regulamentar.

ROMD - Quais são os benefícios que a Comis-
são considera atingir com esta proposta?
LSV - Os benefícios desta proposta centram-se no 

ajudar os profissionais, os consumidores e as admi-

nistrações públicas, procurando garantir uma melhor 

regulamentação das profissões ao impedir a adoção 

de normas desproporcionadas. 

ROMD - O que trará de novo aos Estados-mem-
bros a aplicação de um teste desta natureza?
LSV - Esta proposta procura fornecer um quadro geral 
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para a utilização dos critérios aquando da avaliação 

da proporcionalidade da regulamentação prevista. 

No entanto, a Comissão frisa, e bem, que a regula-

mentação de uma profissão é uma matéria da com-

petência exclusiva de cada Estado-membro, não exis-

tindo disposições, no direito da União Europeia que 

visem de forma específica harmonizar os requisitos 

que estejam relacionadas com as regras de acesso e 

exercício de uma determinada profissão. 

ROMD - Qual é a principal preocupação da Co-
missão Europeia?
LSV - A principal preocupação centra-se no respeito 

pelas liberdades fundamentais, como sejam a liberda-

de de circulação de trabalhadores, a liberdade de es-

tabelecimento e a liberdade de prestação de serviços, 

não devendo o acesso e o exercício de uma profissão 

regulamentada constituir um obstáculo despropor-

cionado e injustificado ao exercício desses direitos 

fundamentais, devendo as regras de acesso e exercí-

cio respeitarem os princípios da não discriminação e 

da proporcionalidade.

ROMD - O que indica a proposta de Diretiva so-
bre esta preocupação?
LSV – A proposta procura garantir que o exercício 

das liberdades fundamentais nas regras de acesso e 

exercício de profissões deve aplicar-se de modo não 

discriminatório, serem justificadas por objetivos de 

interesse público, serem adequadas para garantir a 

realização do objetivo que prosseguem e não devem 

ultrapassar o que é necessário para atingir o objetivo 

que querem alcançar.

ROMD - Mas esta proposta, além do menciona-
do, traz algo de novo para Portugal?
LSV - Esta proposta indica que o ónus da prova em 

matéria de justificação da proporcionalidade com-

pete aos Estados-membros, algo que já hoje ocorre. 

Portugal, aquando da regulamentação de profissões, 

já respeita o princípio da proporcionalidade, princípio 

previsto na Constituição da República Portuguesa.

O que a Comissão pretende é que os elementos que 

acompanham a justificação contenham uma explica-

ção suficientemente pormenorizada que permitam 

avaliar o princípio da proporcionalidade.

A justificação tem de ser baseada em objetivos de in-

teresse público, tais como a política pública, seguran-

ça e saúde pública ou razões imperiosas de interesse 

geral, reconhecidas como tal pela jurisprudência do 

Tribunal de Justiça.

A Comissão indica também que cabe aos Estados-

-membros determinar o nível de proteção que dese-

jam atribuir aos objetivos de interesse público e a for-

ma proporcional como esse nível deve ser atingido. 

Ou seja, para uma mesma profissão as regras podem 

e variam de Estado-membro para Estado-membro.

ROMD - Que elementos a proposta indica que 
deverão ser tidos em consideração?
LSV - Na regulamentação da profissão, a Comissão 

aponta como elementos a ter em consideração os 

seguintes: a relação entre o âmbito das atividades 

profissionais abrangidas e a qualificação profissional 

exigida, a complexidade das tarefas (diretamente re-

lacionada com a natureza e a duração da formação 

exigida), a existência de diferentes vias para obter 

a qualificação profissionais, o âmbito das atividades 

profissionais reservadas e a sua partilha com outros 

profissionais e o grau de autonomia no exercício da 

profissão.

ROMD - Esta informação sobre o teste estará 
disponível para todos os stakeholders?
LSV - A informação sobre a proporcionalidade esta-

rá disponível através da base de dados de profissões 

regulamentadas, acessível pelos outros Estados-mem-

bros. A proposta prevê ainda a possibilidade de a 

mesma ser tornada pública, podendo no entanto o 

Estado-membro solicitar a sua não divulgação.

Pedro Miguel da Silva Vieira

-  Coordenador nacional da Diretiva 2005/36/CE relativa ao Reconhecimento 

das Qualificações Profissionais, desde abril de 2013.

-  Técnico superior na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, 

desde junho de 2011.

-  Mestre em Direito das Empresas, com especialização em Direito do Traba-

lho no ISCTE – IUL.

-  Pós-graduado em Ciência da Legislação e Legística no Instituto de Ciências 

Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

-  Pós-graduado em Direito do Trabalho e da Segurança Social na Faculdade 

de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

-  Licenciatura em Direito na UAL - Universidade Autónoma de Lisboa.

-  Participação em diversos projetos e seminários, de onde se destacam The 

European Professional Card, Beneficts and Risks of the New Mobility Pro-

cedures, Are we Prepared? Carteira Profissional Europeia – Single Market 

Forum, A nova Lei das Associações Públicas Profissionais: desafios e opor-

tunidades, entre outros.
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A edição deste ano do encontro de medicina 
dentária tem o selo presidencial. A chancela 
atribuída por Marcelo Rebelo de Sousa re-
conhece o trabalho desenvolvido pelos mé-
dicos dentistas na promoção da saúde oral 
dos portugueses. 

Considerando o momento único que a pro-
fissão vive, em particular os avanços no aces-
so dos cidadãos com menores recursos a es-
tes cuidados, a OMD solicitou ao Presidente 
da República a concessão do Alto Patrocínio 
ao evento organizado anualmente pelos 
médicos dentistas. Um pedido aceite e que 

vem incentivar o contínuo trabalho desen-
volvido pela classe.

A distinção tem como objetivo “promover, in-
centivar e mobilizar o país e os cidadãos peran-
te os desafios e oportunidades que se colocam 
no caminho de Portugal”. O Alto Patrocínio 
reconhece, assim, o papel dos profissionais de 
medicina dentária não só na prevenção e tra-
tamento das doenças orais, mas também na 
promoção junto da população portuguesa de 
bons hábitos e de uma boa saúde oral. 

Este ano, a Altice Arena (antigo Meo Arena) 
volta a ser o palco deste encontro, que conta 
com 37 conferencistas nacionais e 18 inter-
nacionais. Em destaque estão as temáticas 
inovadoras, como patologias do sono, esté-
tica facial e urgências clínicas. Na formação 
prática, além dos três cursos hands-on e do 
curso para assistente dentário, os conferen-
cistas podem ainda inscrever-se no curso de 
cirurgia ortognática.
 
O Espaço Criativo é a grande novidade desta 
edição. A iniciativa vai mostrar os projetos ou 

atividades desenvolvidas extra profissão pe-
los médicos dentistas. Da arte ao desporto, 
da cultura ao empreendedorismo, são várias 
as propostas que serão apresentadas duran-
te os dias de congresso.

No plano dos temas socioprofissionais, o 
programa inclui sessões dedicadas à respon-
sabilidade social em medicina dentária, com 
representantes do NYU College of Dentistry 
e da Academy of Dentistry International, o 
fórum do Conselho Deontológico e de Dis-
ciplina sobre dano corporal para a medicina 
dentária e o habitual encontro da Associa-
ção Dentária Lusófona.

As conferências terminam mais cedo no sá-
bado, dia 18 de novembro, para que todos 
possam visitar a maior Expo-Dentária de sem-
pre. É o Black Saturday, com as melhores pro-
moções, e com início marcado para as 17h00.

Na feira estão confirmadas 111 empresas, 
nacionais e estrangeiras, distribuídas por 428 
espaços. O encerramento da Expo-Dentária 
conta com a oferta de um Porto de Honra.

26º Congresso da OMD  

Presidente da República concede Alto Patrocínio 
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A Ordem dos Médicos Dentistas promoveu 

o terceiro Barómetro da Saúde Oral, um 

inquérito que avaliou junto da população 

indicadores relacionados com a oferta de 

cuidados de saúde dentários, como hábi-

tos, acesso, perceções e motivações. 

A edição de 2017 mostra que os portu-

gueses aparentam ter bons hábitos de 

higiene oral, nomeadamente no que diz 

respeito à escovagem – perto dos 100% 

- e ao uso do fio dentário – cerca de 

30% (Fig. 1).

O estudo revela, também, que 58,7% 

dos inquiridos indicam ter ido a pelo 

menos uma consulta de medicina 

dentária nos últimos 12 meses, o que 

representa um crescimento de 5,4% 

face à edição anterior do Baróme-

tro (2015). Mais de metade, ou seja, 

51,2% tem o hábito de agendar uma 

consulta para check-up pelo menos 

uma vez por ano.

Perante este cenário, o bastonário da 

OMD, Orlando Monteiro da Silva, res-

salva “a evolução positiva que é de sau-

dar”, no entanto alerta para o facto de 

41,3% (Fig. 2) da população não agen-

dar consulta há mais de um ano, “sen-

do que o estudo também mostra ainda 

que há 27% de portugueses que nunca 

visitam o médico dentista ou que só o 

fazem em caso de urgência”. 

Entre as razões subjacentes à procura 

destes cuidados encontram-se a dor de 

dentes, apontada por 20,6% como moti-

vo da última visita, e a marcação de con-

sultas regulares, indicada por 45,7% dos 

inquiridos. No caso dos portugueses que 

nunca vão ao médico dentista ou vão 

menos de uma vez por ano, 44,5% afir-

Fig. 2

Fig. 1

Barómetro da Saúde Oral 2017  

Portugueses aumentam visitas ao
médico dentista 
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médico dentista e apenas 15,1% recorrem à 

internet. 

Há 78,3% dos portugueses que efetuam o 

pagamento no momento da consulta. Con-

tudo, a percentagem de utentes com seguro 

ou plano de saúde subiu para 11,6%, quan-

do em 2015 não ultrapassava os 7,6%. 

mam não ter necessidade e 42,8% dizem 

não ter dinheiro (Fig. 3).

Visitas ao médico dentista
A par da ausência de rotinas de visitas ao 

médico dentista, o inquérito mostra que só 

32,4% dos portugueses têm a dentição com-

pleta. Orlando Monteiro da Silva destaca 

que estas conclusões apresentam uma “cor-

relação estatística muito significativa entre a 

regularidade das visitas ao médico dentista 

e a falta de dentes naturais, ou seja, menos 

idas às consultas traduzem-se impreterivel-

mente em maior falta de dentes. A ligação 

é inequívoca e o Barómetro revela que 68% 

dos portugueses têm falta de dentes natu-

rais e, destes, quase 30% têm falta de seis ou 

mais dentes, o que afeta inevitavelmente a 

capacidade dos doentes em mastigar. A isto 

acresce que mais de 57% dos portugueses 

que têm falta de dentes naturais não têm 

nada a substituí-los” (Fig. 4). 

O Barómetro da Saúde Oral aponta, por ou-

tro lado, que 91,8% dos portugueses estão 

satisfeitos com o seu médico dentista (Fig. 5) 

Fig. 5

Fig. 3

Fig. 4

e, quando assim não é, o motivo do descon-

tentamento está relacionado com o preço, 

para 46,1%, e com o resultado dos trata-

mentos, para 38,5%. 

Em relação à fidelização, a maioria dos portu-

gueses mantem-se fiel ao seu médico dentista: 

48% nunca mudaram e apenas 26,5% consi-

deram essa possibilidade em caso de necessi-

dade. Para 79% dos inquiridos a recomenda-

ção de um familiar ou amigo é determinante 

na escolha do seu médico dentista (Fig. 6).  

A esmagadora maioria dos utentes, 97%, 

consideram mais importante o médico den-

tista do que a clínica ou consultório em que 

este exerce. Os atributos elencados para 

classificar estes profissionais são “confiável”, 

“atualizado” e “simpático”, e se 46,8% dos 

portugueses procuram informação sobre 

saúde oral, destes, 74,6% fazem-no junto do 

Fig. 6
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Este estudo fornece igualmente dados sobre 

a perceção dos portugueses sobre a saúde 

oral e são mais de metade, isto é 57,6%, os 

que dizem já ter tido dor de dentes ou gen-

givas e 28,1% aqueles que afirmam já ter 

tido dificuldades em comer e beber devido 

a problemas na boca e nos dentes.

Conclui-se ainda que, apesar da maioria dos 

portugueses compreender que os dentes de 

leite necessitam de ser tratados, cerca de 

61% das famílias portuguesas com menores 

no agregado admitem que as crianças até aos 

6 anos nunca visitaram o médico dentista. Os 

menores com idades entre os 10 e os 12 anos 

são os que mais utilizam o cheque-dentista. 

MAIORIA DESCONHECE MEDICINA 
DENTÁRIA NO SNS
Orlando Monteiro da Silva salienta outra 

conclusão do estudo: “71,1% da população 

portuguesa não sabe que o Serviço Nacio-

nal de Saúde (SNS) já disponibiliza a área 

de medicina dentária em vários centros de 

saúde, e este valor indica uma menor taxa 

de informação em relação à edição anterior 

(68,7%). Ora, o Ministério da Saúde tem em 

curso um projeto-piloto, que começou há 

um ano e integrou já 54 médicos dentistas 

em 50 centros de saúde, e é, portanto, ur-

gente divulgar a existência destas consultas 

de saúde oral junto das populações” (Fig. 7).

O Barómetro mostra que 90% dos portu-

gueses não recorrem ao SNS para tratar de 

problemas de saúde oral e que dos 6,7% 

que recorreram às urgências hospitalares 

menos de 52% viram o seu problema resol-

vido. Dos 3,3% que se descolaram a centros 

de saúde, 76,2% dos doentes foram acon-

selhados a consultar um médico dentista. 

No entanto, dos inquiridos, 80% conside-

ram muito importante o acesso a serviços 

de medicina dentária no SNS, sendo que 

77,7% concordam com a comparticipa-

ção do Estado para consultas nesta área 

no setor privado (Fig. 8).

O bastonário da OMD sublinha que 

“para os doentes o que é importan-

te é o acesso a consultas de medicina 

dentária, se são realizadas no privado 

ou no público é indiferente para a 

população. O Barómetro diz-nos que 

97,8% dos portugueses afirmam es-

covar os dentes com frequência, 65% 

consideram que ir ao médico dentis-

ta é cuidar da saúde da boca, e 63% 

reconhece que a saúde oral afeta a 

saúde em geral, portanto já há cons-

ciência da importância do acesso e dos 

cuidados de saúde oral, mas é preciso 

fazer mais nesta área”. 

Orlando Monteiro da Silva acrescenta 

que “o Barómetro mostra um país a 

duas velocidades, em que quem tem 

capacidade financeira tem acesso à 

medicina dentária e quem não tem ca-

pacidade financeira é excluído. É, por 

isso, decisivo integrar mais médicos 

dentistas nos centros de saúde e nos 

hospitais e estabelecer um acordo en-

tre o Estado e os consultórios e clíni-

cas privadas para o financiamento de 

consultas de saúde oral. O Ministério 

da Saúde já deu os primeiros passos, 

mas é preciso reforçar a oferta para 

abranger efetivamente toda a popu-

lação portuguesa”.

 

Ficha técnica da 3ª 
edição do Barómetro 
da Saúde Oral

O estudo foi realizado pela con-
sultora independente QSP e tem 
validade estatística. Foram reali-
zadas 1.102 entrevistas presenciais 
em todas as regiões de Portugal, 
incluindo os Açores e a Madeira. 
A amostra foi construída através 
do método de amostra estratifica-
da proporcional, para as variáveis 
género e idade e desproporcional 
para a variável região, segundo da-
dos do INE. A margem de erro teó-
rica é de 2,95% para um intervalo 
de confiança de 95%.

Fig. 7

Fig. 8
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Laredo de Sousa, tesoureiro e diretor executivo 
“As ordens profissionais têm o dever de 
efetuar uma gestão rigorosa, equilibrada 
e sustentável no tempo”

Licenciado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, em 1986, Laredo de Sousa iniciou 
desde logo a sua atividade profissional em consultório próprio até aos dias de hoje. Contudo, desde 2010, que 
exerce a profissão em horário mais reduzido devido às funções que desempenha como diretor executivo na 
Ordem dos Médicos Dentistas (OMD).
É membro do Conselho Diretivo e tesoureiro da OMD desde a primeira eleição do atual bastonário. A convite 
do próprio, e para sua surpresa, foi com muita honra e alguma indecisão que aceitou. Não estava nos seus 
horizontes envolver-se no dirigismo associativo, mas o entusiasmo e a mais-valia do projeto apresentado fizeram-
no reconsiderar. No final, a amizade falou mais alto.

ROMD - É diretor executivo da OMD des-

de janeiro de 2010. Quais são as principais 

áreas de intervenção deste cargo? 

LS – A necessidade de um diretor executivo 

numa associação profissional de pequena/

média dimensão, como a OMD, pressupõe 

que este tenha um conhecimento trans-

versal e alargado de todas as áreas da es-

trutura. Quanto menor for a organização 

mais diretamente envolvido estará o dire-

tor executivo, no seu dia a dia, nas diversas 

funções de cada departamento. Gerindo e 

supervisionando com rigor e eficiência os 

recursos, otimizando os meios e adotando 

medidas que permitam simplificar, ace-

lerar procedimentos e promover a apro-

ximação aos associados. Desenvolvendo 

ideias novas e originais, com o objetivo de 

melhorar as operações e funcionamento 

da organização, aumentando assim a efi-

ciência dos processos e dos colaboradores.

O Conselho Diretivo (CD) tem a responsa-

bilidade institucional estatutária de ado-

tar as decisões necessárias para a prosse-
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cução das atividades regulatórias da OMD. 

Como diretor executivo, estou envolvido 

na implementação das decisões operacio-

nais do dia-a-dia, decorrentes das orienta-

ções do bastonário e do Conselho Diretivo, 

em particular, e de outros órgãos sociais, 

em geral.

As minhas funções desenvolvem-se, por-

tanto, sob orientação do bastonário e 

presidente do CD, naturalmente tam-

bém do Conselho Diretivo, sendo uma 

das principais atribuições assegurar a 

adequada ligação entre os referidos ór-

gãos e os colaboradores da instituição. 

Normalmente, sou o responsável pela 

transmissão das orientações e decisões 

daqueles órgãos e zelo pela sua imple-

mentação. 

As áreas de intervenção e responsabilida-

des inerentes são muitas e diversificadas, 

que vão desde a organização interna e a 

gestão dos recursos humanos, passando 

pela operacionalidade de toda a infraes-

trutura informática da OMD. 

A contabilidade, a gestão e análise finan-

ceira, a aquisição de bens e serviços e a 

gestão de imóveis da OMD são, de igual 

forma, funções que desempenho. 

Também a gestão corrente das diversas 

contas da OMD e de todos os processos 

inerentes à relação com os bancos, assim 

como o acompanhamento da carteira de 

seguros da OMD, por exemplo, com a 

Ageas, nomeadamente o seguro de res-

ponsabilidade civil profissional, fazem 

parte das tarefas diárias.

Todos os outros projetos realizados ao lon-

go do ano pela OMD requerem sempre a 

minha coordenação e participação. 

O facto de ser médico dentista é uma 

mais-valia no desempenho destas funções, 

na medida em que existem muitas maté-

rias, com especificidade própria, ligadas à 

área da medicina dentária. Por outro lado, 

o facto de manifestar, desde sempre, um 

interesse especial pela gestão e contabi-

lidade, fruto da minha atividade como 

médico dentista, nos diversos projetos que 

abracei durante a minha vida profissional, 

proporcionaram-me uma aptidão e visão, 

alargada e particular, para o exercício des-

ta função.

ROMD - Fale-nos dos principais desafios 

que se lhe colocaram em termos de ges-

tão e das mudanças organizacionais que 

foram implementadas.

LS - Os desafios que iria encontrar eram 

conhecidos e previsíveis pois, durante os 

anos anteriores como tesoureiro, o meu 

envolvimento no dia a dia da Ordem 

era bastante mais abrangente do que 

as funções específicas como tesoureiro e 

membro do Conselho Diretivo.

No entanto, a realidade encarregou-se de 

evidenciar novos reptos e exponenciar as 

expectativas criadas. O âmbito e a ampli-

tude das funções ultrapassaram e esten-

deram-se muito para além do inicialmente 

antecipado. Houve necessidade de desen-

volver e adquirir competências para lidar 

com as múltiplas tarefas e áreas organiza-

cionais. Entre outras, saliento os recursos 

humanos e as novas ferramentas de apoio 

à gestão.

Diria que a gestão das pessoas é a tarefa 

mais difícil, delicada e desafiante. Estas 

são consideradas o maior ativo que uma 

organização pode ter. Nesse sentido, o de-

senvolvimento do potencial humano e a 

sua gestão eficiente alavancam a evolução 

e o aperfeiçoamento da própria institui-

ção.

Um dos principais desafios da administra-

ção de recursos humanos é lidar com as 

resistências intrínsecas dos colaboradores, 

em qualquer organização, à incorporação 

de ferramentas de gestão mais eficientes. 

Em geral, implica o início de um proces-

so de mudança cultural e de revisão dos 

valores que sustentam a organização. 

Percebe-se que se trata de um processo 

“Um dos principais desafios da 
administração de recursos humanos 
é lidar com as resistências intrínsecas 

dos colaboradores, em qualquer 
organização, à incorporação de 

ferramentas de gestão mais eficientes” 
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Podemos verificar que 
as atividades correntes e 

“extraordinárias” apresentam 
uma melhoria constante dos seus 
resultados, o que assegura uma 

autonomia financeira duradoura 
desde que este rumo seja mantido.

delicado, uma vez que exige um alto ní-

vel de compartilhamento das tarefas, um 

predomínio de objetivos coletivos e uma 

motivação dos trabalhadores com a identi-

dade da OMD na definição dos propósitos 

internos, reforçando, assim, a imagem jun-

to dos associados. 

Ao nível do apoio à gestão introduziram-

-se e desenvolveram-se novas ferramentas:

-  O ERP Microsoft Navision que é a aplica-

ção informática nevrálgica e imprescindí-

vel na gestão financeira e contabilística, 

do congresso e da formação contínua, 

na interligação com a página eletrónica 

e, ainda, na interação com os associados.

-  A página eletrónica, com um sem nú-

mero de funcionalidades, que permitem 

uma interação permanente e diversifica-

da com a Ordem. No primeiro semestre 

de 2018, teremos a nova página, mais 

apelativa, dinâmica, moderna e “respon-

siva” aos dispositivos móveis, com um 

alargado leque de funções.

-  A digitalização de mais de 10 mil proces-

sos individuais dos associados.

-  A gestão documental introduzida em 

2015 permitirá, a médio prazo, a total 

desmaterialização dos documentos.

ROMD - Na sua opinião, quais são os pon-

tos positivos e necessidades com que se 

depara no exercício das suas funções?

LS - Relativamente aos pontos positivos 

poderemos abordar esta questão sob dois 

prismas: o pessoal e o profissional. Ao de-

sempenhar funções distintas daquelas que 

durante 25 anos vivi no consultório, sou 

colocado perante um enorme desafio e 

também um estímulo, mas sobretudo uma 

grande responsabilidade. Permitiu-me 

“sair” do ambiente fechado do consultório 

e trabalhar com e numa equipa alargada, 

contactar e interagir com pessoas e enti-

dades bastante diferentes e diferenciadas, 

desenvolver o meu interesse e saber por 

áreas tão diversas como os recursos huma-

nos, a informática ou a gestão financeira/

contabilidade. Não esquecendo os conhe-

cimentos próprios da medicina dentária 

que são fundamentais para a perceção da 

organização, seus valores e missão, além 

do contacto com os colegas.

As necessidades são decorrentes das áreas 

de intervenção que fui enunciando ao lon-

go desta conversa e dos tempos em que 

vivemos. A globalização, as tecnologias 

de informação, a rapidez na tomada de 

decisão, entre outros fatores, são incon-

testáveis na atual vida das instituições, en-

contrando-se estas em constante transfor-

mação. Os desafios hoje são diferentes, os 

associados mais informados e exigentes, as 

tecnologias cada vez mais presentes e em 

permanente evolução, o que exige a modi-

ficação das empresas, da gestão, do gestor 

e principalmente das pessoas. Para enfren-

tar os novos desafios, os gestores têm não 

só a obrigação de conhecer o seu papel e 

função, como necessitam estar dotados de 

competências para o desempenhar. Para al-

cançar ou manter o nível de desempenho, é 

necessário que os gestores reestruturem ou 

repensem a maneira de gerir as pessoas e 

as empresas. Para concluir, diria que o novo 

tipo de gestão implica novos hábitos de 

trabalho, novas competências e um maior 

envolvimento dos intervenientes.

ROMD - Como concilia os cargos de diretor 

executivo e de tesoureiro da OMD?

LS - As funções estão perfeitamente de-

finidas, não havendo dúvidas sobre o pa-

pel a desempenhar por cada um. Admito 

que no plano financeiro poderão existir 

áreas de sobreposição, mas que apenas se 

colocariam se os cargos fossem desempe-

nhados por pessoas distintas. Na fórmula 

atual, a questão não se coloca. A dificul-

dade é mesmo a imensidão das tarefas a 

desempenhar na direção executiva, que 

exigem uma dedicação e acompanhamen-

to permanentes.

ROMD - Como tesoureiro da OMD, eleito 

pelos seus pares do Conselho Diretivo, 

quais são as prioridades definidas para 

este mandato? 

LS - As prioridades no que respeita à te-

souraria/gestão financeira têm-se mantido 

inalteradas desde o primeiro dia. Assen-

tam numa filosofia de gestão eficiente, 

rigorosa, transparente, da qual não nos 

afastamos, e numa liderança responsável 

na prossecução dos objetivos delineados 

para o mandato e consubstanciado no pla-

no de atividades anual.

Assim, quer o orçamento, quer o Relató-

rio e Contas, anuais, plasmam as premissas 

enunciadas, contribuindo e fornecendo 

informação fundamental para a análise 

dos associados, bem como para o planea-

mento das atividades, tomadas de decisão 

e gestão dos recursos existentes. Esforça-

mo-nos e temos conseguido a sustenta-

bilidade per si das atividades correntes e 

do congresso, garantindo o equilíbrio fi-

nanceiro da Ordem e resultados positivos 

significativos.

ROMD - Quais as funções do cargo de te-

soureiro e como se articula com o Conse-

lho Fiscal? 

LS - A articulação com o Conselho Fiscal 

rege-se pelo respeito das competências 

estatutárias de cada órgão, pela indepen-

dência e pela colaboração mútua e em-

penhada, sempre com o objetivo primeiro 

da transparência e melhoria nos proces-

sos. As recomendações recebidas têm 

tido total acolhimento pelo presidente 

e membros do CD e são um contributo 

valioso. Só assim poderemos melhorar a 

qualidade da informação disponibiliza-

da aos associados, através do orçamento 

anual e do Relatório e Contas. O tesourei-

ro é responsável por planear, organizar, 

dirigir e controlar os serviços da tesoura-

ria, relacionando-se, assim, com toda a 

área financeira, contabilística e adminis-

trativa. Acompanha mensalmente a exe-
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cução orçamental, zelando e assegurando 

a concretização das orientações finan-

ceiras definidas, dando cumprimento às 

metas estabelecidas no orçamento anual. 

Analisa os mapas financeiros e contabilís-

ticos fornecidos pelo diretor executivo, 

pela empresa Delloite (assessoria contabi-

lística) e pelo departamento administra-

tivo, e efetua o respetivo reporte mensal 

ao CD. Elabora propostas devidamente 

fundamentadas que visem a melhoria do 

funcionamento da tesouraria, buscando 

continuamente a simplificação em todos 

os processos de pagamento e recebi-

mento. Constrói o orçamento anual, por 

delegação do bastonário, seguindo as 

orientações transmitidas, e colabora na 

preparação das demonstrações financei-

ras de fecho de ano. 

Cabe-lhe também apresentar, por delega-

ção do Conselho Diretivo, o orçamento e o 

Relatório e Contas ao Conselho Diretivo e 

ao Conselho Geral. 

Presta, ainda, todos os esclarecimentos so-

licitados pelo Conselho Fiscal relativamen-

te aos balancetes trimestrais, ao fecho de 

contas anual e ao orçamento.

ROMD - Como classificaria a saúde da 

OMD em termos financeiros?

LS - Os resultados obtidos, ano após ano, 

são excelentes. As ordens profissionais, 

não tendo como objetivo o lucro, têm o 

dever, como qualquer outra organização, 

de efetuar uma gestão rigorosa, equilibra-

da e sustentável no tempo. É o que temos 

procurado ao longo dos anos, e posso 

mesmo afirmar que com sucesso, como 

demonstram os resultados obtidos nos úl-

timos 15 anos.

Analisando historicamente os relatórios 

e contas, podemos verificar que as ativi-

dades correntes e “extraordinárias” (con-

gresso e formação contínua) apresentam 

uma melhoria constante dos seus resulta-

dos, o que assegura uma autonomia finan-

ceira duradoura desde que este rumo seja 

mantido. Ambas, por si só, apresentam um 

resultado positivo, não estando as ativida-

des gerais dependentes dos proveitos do 

congresso.

Tudo isto, com o valor das quotas inalterado 

há 26 anos e o valor da inscrição no congres-

so a ser reduzido nos últimos anos. Diríamos 

que encontramos o equilíbrio para a reali-

zação das atribuições estatutárias da OMD 

com os recursos financeiros disponíveis.

Como consegue gerir a sua atividade pro-

fissional enquanto médico dentista com 

as funções que desempenha na OMD?

LS - Com alguma dificuldade. O cargo de 

diretor executivo exige uma dedicação 

constante e normalmente o consultório é 

quem sofre. O tempo que disponibilizo a 

ambas peca por escasso.

Diria que a convivência entre as duas ati-

vidades é mais tranquila nos três dias em 

que me encontro nas instalações da Or-

dem.

Em contraponto, quando estou no consul-

tório o desassossego é maior, pois tenho 

necessidade de assegurar que determina-

das respostas a emails e decisões são efe-

tuadas atempadamente.

Alguns telefonemas e a consulta regular 

do correio eletrónico são frequentes nesse 

período.

A formação profissional exige um esforço 

adicional, principalmente nos meus tem-

pos livres, pois não se cingem apenas à 

área da medicina dentária. Há dossiers e 

matérias da OMD para as quais também 

necessito de me preparar e atualizar.

Apesar das vicissitudes enunciadas poderei 

afirmar que dou conta do “recado”, com 

um grande empenho, entusiasmo e dedi-

cação, mesmo com exigências crescentes e 

de maior complexidade.

Por último, deixo uma palavra para os co-

laboradores da OMD, um património hu-

mano de alto gabarito. São o coração da 

nossa Ordem.
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Licenciei-me em 1988, há quase 30 anos, e 
como fiquei ligada à vida académica assisti 
a transições no ensino e no exercício da 
profissão. Aumentou o numerus clausus, 
surgiram novas faculdades, o que contribuiu 
para que o rácio população por médico 
dentista se aproximasse das indicações 
da Organização Mundial da Saúde. Mais 
tarde, com a Declaração de Bolonha, o curso 
reduziu-se para cinco anos.

Sendo a maioria dos médicos dentistas 
generalista, quase todos têm mais ou 
menos gosto por áreas diferenciadas, o 
que, seguindo diretrizes europeias, fez com 
que se criassem as especialidades. Tem sido 
uma evolução gradual, mas a tendência 
para a especialização proporciona cada 
vez mais uma vasta oferta de formação 
pós-graduada. Aqui, os médicos dentistas 
ganham competências específicas nas 
diferentes áreas de intervenção da medicina 
dentária.

Mas, qual a última instância desse percurso 
formativo? O que nos norteia na busca 
deste conhecimento e destas competências? 
Para mim a resposta é simples e deveria 
englobar fundamentalmente dois aspetos: 
“Primum non nocere” e a qualidade de vida. 
E que rumo proponho para atingirmos estes 
objetivos? A boa formação teórica e técnica 
é indispensável e o acompanhamento 
das novas tecnologias que promovem 
um workflow digital em diversas áreas é 
inevitável. É um rumo claro, próprio de uma 
“navegação à vista”. 

A outra vertente, não tão linear, é 
a abordagem holística do doente 
considerando um modelo biopsicossocial. 
Como podemos aprender a aumentar a 
qualidade de vida do doente sem nos 
fixarmos apenas nos seus tratamentos? 
Quem nos pode ensinar a ser empáticos 
com os doentes, a compreender que 
para além de carne, osso e dentes, têm 
um bastidor psicológico, ou uma herança 
socioeconómica, cultural e educacional? 

Como podemos aprender que os planos 
de tratamento que estabelecemos no dia-
a-dia devem ter em consideração todas 
estas peças do puzzle e que não devemos 
ultrapassar fronteiras na execução de 
tratamentos que não melhoram em nada a 
qualidade de vida? 

Como podemos obter instrumentos para 
uma navegação mais preventiva e segura 
do médico dentista que comanda o barco 
e dos doentes que transporta? Temos 
que procurar os meios que nos façam 
entrar num porto com a maior segurança 
possível.

Consciência e maturidade não se estudam 
em livros, mas uma formação orientada 
para os princípios acima referidos melhorará 
muito a qualidade de vida do doente, e 
tranquilizará a nossa consciência. 

Ana Mano Azul 
Presidente da Comissão Organizadora do 

XXVI Congresso da OMD
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INTRODUCTION 
ABSTRACT

Medication-related osteonecrosis of the jaw is a possible complication arising from 
antiresorptive treatments that adversely affects quality of life by producing significant 
morbidity. The present work reports the interdisciplinary management of a stage 3 in 
a patient receiving denosumab antiresorptive therapy for the management of bone 
metastasis following lung cancer.
Keywords: Osteonecrosis, Jaws, Denosumab, Bisphosphonates Introduction

The diagnosis of Medication-related Osteonecrosis of the Jaw (MRONJ) was re-defined in 
2014 by the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) in order 
to accommodate cases associated not only with bisphosphonates (BP) but also with other 
antiresorptive and antiangiogenic therapies.1

According to the AAOMS, MRONJ is diagnosed by the following criteria:

• Current or previous treatment with antiresorptive or antiangiogenic agents;
•  Exposed bone or bone that can be probed through an itra or extraoral fistula in the 

maxillofacial region that has persisted for longer than 8 weeks;
• No history of radiation therapy to the jaws or obvious metastatic disease of the jaws.1

Staging of MRONJ includes five levels:

•  At risk – no apparent necrotic bone in patients who have been treated with oral or 
intravenous bisphosphonates;

•  Stage 0 – no clinical evidence of necrotic bone but nonspecific clinical findings, radiographic 
changes, and symptoms;

•  Stage 1 – exposed and recrotic bone or fistulas that probes to bone in patients who are 
asymptomatic and have no evidence of infection;

•  Stage 2 – exposed and necrotic bone or fistulas that probes to bone associated with 
infection as evidenced by pain and erythema in the region of exposed bone with or 
without purulent drainage;

•  Stage 3 – exposed and necrotic bone or a fistula that probes to bone in patients with 
pain, infection, and ≥1 of the following: exposed and necrotic bone extending beyond 
the region of alveolar bone (ie, inferior border and ramus in mandible, maxillary sinus, 
and zygoma in maxilla) resulting in pathologic fracture, extraoral fistula, oral antral or 
oral nasal communication, or osteolysis extending to interior border of the mandible or 
sinus floor.1

Denosumab (Db), an antiresorptive agent working as a receptor activator of nuclear factor 
kB ligand (RANKL) inhibitor, has been associated with osseonecrosis of the jaw (ONJ) and, 
according to Esptein et al. (2010), reported in the literature for the first time in 2009. (2) (3) 

Since then, at the time of submission of this publication, the authors were able to identify 
only 12 PUBMED published case reports of MRONJ associated with Db antiresorptive 
therapy making it still a rarely reported condition.4-15

The present work represents the first case report illustrating the interdisciplinary 
management of a stage 3 Db MRONJ patient.
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CASE REPORT

A 66-year-old man presented to the Prosthodontics 
Department at the New York University College of Dentistry 
in July of 2015 referred by a general dentist. The patient’s 
chief complaint included localized pain and exposed bone in 
the right maxilla as well as the desire to restore the missing 
dentition. 

The medical history was significant for lung cancer (2011) 
and the patient had been undergoing antiresorptive therapy 
(Denosumab, Xgeva, Amgen) for approximately 2 years. 
Social habits included active smoking (35 pack year) and social 
alcohol consumption. Dental history included irregular dental 
visits, a maxillary implant-supported fixed dental prosthesis, 
tooth-brushing once daily, no flossing habits, halitosis, 
gingival bleeding and tongue burning sensation. Oral 
examination was significant for partial edentulism, exposed 
necrotic bone on the right maxilla presenting mobility and 
pain on palpation, erythematous maxillary attached mucosa 
as well as purulent drainage (Fig. 1 and 2).

Infection of maxillary dental implants was reported by the 
patient’s primary dental care provider in January of 2015.

Complementary exams included a positron emission 
tomography-computed tomography (PET-CT) scan preformed 
in June of 2015 and significant for hyper metabolic activity on 
the right and left maxilla.16

The patient underwent imaging consisting of a panoramic 
radiograph and cone beam computed tomography (CBCT) 
that was significant for: sclerotic maxillary alveolar process 
extending from the left premolar region to the right 
tuberosity and extending more posteriorly to the right 
pterygoid processes of the sphenoid bone; sequestrated 
maxillary alveolar process extending from the right central 
incisor area to the right premolar region horizontally and 
from the maxillary sinus floor and midlevel of the nasal cavity 
to the alveolar crest vertically; perforation of the floor and 
medial walls of the maxillary sinus; thickening and sclerosis of 
the of the lateral and medial walls of the left maxillary sinus 
and left orbital floor.

Based on the history, clinical findings and imaging, the 
patient was diagnosed with stage 3 MRONJ, characterized by 
exposed necrotic bone with pain and erythema, with purulent 
drainage extending beyond the region of alveolar bone.

Empiric management of the infection began with clindamycin 
300 mg orally 4 times per day and chlorhexidine 0.12% mouth 
rinse twice per day were prescribed. An incisional biopsy was 
preformed and the results were consistent with osteomyelitis.
The treatment options were discussed with the patient and 
the surgical plan was partial resection of the right maxilla and 
reconstruction with an obturator. After intra-oral impressions, 
a complete wax base try-in of the teeth to be replaced 
prosthetically was preformed prior to laboratorial processing 
of the prosthesis (Fig. 3). 

A periodontal consultation was recommended to improve the patient’s oral health. The 
patient’s initial evaluation revealed generalized plaque accumulation combined with 
severe attachment loss. Hopeless to unfavorable prognosis was attributed to the remaining 

Fig. 1 – Initial intra-oral presentation.

Fig. 3 – Maxillary and mandibular 
prosthetic teeth arrangement.

Fig. 2 – Initial radiographic view.
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dentition.17 Prophylactic conservative periodontal treatment was preformed and patient was 
educated and instructed regarding oral hygiene maintenance procedures.

Surgical intervention was preformed August 2015 and 
included partial resection of the right and left maxilla, removal 
of foreign implant bodies in the right and left maxilla as well 
as local advancement flap. Primary closure was achieved. 

Postoperatively the patient continued to smoke. At one week 
the post-surgical follow-up was unremarkable, however at two 
weeks, dehiscence of the surgical wound was noted, creating 
an oroantral communication (Fig. 4). At this time adjustment, 
relining and insertion of the maxillary prosthesis was 
unavoidable to restore the impaired speech and masticatory 
functions (Fig. 5 to 7). Follow-up and prosthesis adjustments 
were preformed in one and two-week intervals as necessary. 

Future phases of treatment include regular periodontal 
maintenance and prosthesis adjustments. Due to the 
hopeless to unfavorable prognosis of the remaining dentition 

extractions are regarded as highly likely in the near future. The all-acrylic interim nature of 
both the maxillary and mandibular prosthesis will allow for future immediate addition of 
prosthetic teeth as necessary.

DISCUSSION 

BP are the most popular antiresorptive agent for the 
management of metabolic bone disorders in which elevated 
osteoclastic bone resorption plays a pathogenic role.18 

Selectively binding to bone mineral they inhibit mature 
osteoclasts at sites of bone resorption. Once taken up by the 
osteoclast, BP inhibit bone resorption through intracellular 
effects, either being metabolized in the osteoclast cytosol to 
adenosine trisphosphate (ATP) analogs that block osteoclast 
function and induce apoptosis or by inhibiting farnesyl 
pyrophosphate synthase, preventing the post-translational 
odification of small guanosine triphosphate binding proteins 
that are essential for osteoclast function and survival.19 Db is 
a recently approved antiresorptive for the management of 
postmenopausal osteoporosis and metastatic bone disease.18,20  

It is a human monoclonal antibody that inhibits RANKL, preventing it from binding to its 
receptor, RANK, and therefore inhibiting the development, activation, and survival of 
osteoclasts.19,20

MRONJ is a possible complication arising from antiresorptive 
treatments that adversely affects quality of life by producing 
significant morbidity.1,3,18,20,21 Proposed hypothesis to 
explain the unique localization of MRONJ include altered 
bone remodeling or oversuppression of bone resorption, 
angiogenesis inhibition, constant microtrauma, suppression of 
innate or acquired immunity, vitamin D deficiency, soft tissue 
BP toxicity, and inflammation or infection.1 Other than ONJ, 
Db adverse effects include hypocalcemia, pancreatitis and 
severe infection.20 

The present work reports the interdisciplinary management of 
MRONJ in a patient receiving Db antiresorptive therapy for the 
management of bone metastasis following lung cancer. The 
medically compromised status of the patient in combination 
with the immunosuppression resulting from chemotherapy, 
active smoking habit (and denial of cessation counseling 

or replacement therapy), poor oral care/hygiene and the inhibition of osteoclastic 
activity, mediated by Db appear to confirm the possible multifactorial nature of 

Fig. 4 – 2 week follow-up with oro-antral 
comunication.

Fig. 5 - 2 month follow-up

Fig. 6 – Final extra-oral view.
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MRONJ. Factors like impaired epithelial repair, bacterial 
colonization and biofilm, immunosuppression and genetic 
predisposition have been also reported to contribute to 
the establishment of this condition.16,20,22 Dentoalveolar 
surgery, anatomical factors (mandible vs. maxilla), denture 
use, periodontal disease and/or periapical pathology, 
concomitant corticoid therapy and tobacco use have been 
described as local factors with possible contribution to 
MRONJ.1 

Advantages of Db over BP as antiresorptive drugs include 
better tolerability, ease of subcutaneous injection, 
decreased incidence of nephrotoxicity, shorter half-life 
(25.4 days) compared to 10 to 12 years for BP 20 leading to a 
considerably diminished effect on bone remodeling within 
6 months of treatment cessation and, for that reason, 
being considered fully reversible1,3 unlike BP for which drug 
suspension will not have a significant immediate impact on bone remodeling.16 However, 
despite the previously mentioned advantages, the risk of ONJ in patients with cancer 
has been reported to be similar for both BP (1 to 1.3%) and Db (0.7 to 1.9%).1,23 The risk 
decreases considerably in osteoporotic patients exposed to intravenous (IV) BP or RANKL 
inhibitors (0.017% and 0.04%, respectively), however one should not forget that the risk 
has been shown to increase over time of exposure.1

Surgical management of ONJ aims to reduce or eliminate pain, prevent or manage 
infection as well as the prevent the development of new necrotic foci. However, there 
is still no clear agreement on a standard treatment approach with predictable clinical 
outcomes and therefore clinical judgment should guide individual treatment approach. 
20,22 Nonsurgical and adjunctive strategies include the prescription of antibiotics, 
antimycotics, pharmacologic pain management, antimicrobial rinses and hyperbaric 
oxygen therapy, however this last method as the sole treatment modality is not supported 
at this time.1, 20,22 In the specific case of RANKL inhibitor therapy, as per the latest AAOMS 
Position Paper on Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw, no studies support or 
refute the strategy of stopping Db therapy in the prevention or treatment of MRONJ.1

The case presented in this article followed the treatment strategies and recommendations 
provided by the AAOMS for stage 3 cases. The provided treatment included removal 
of mobile bone sequestra, debridement and resection in combination with antibiotic 
therapy as well as postsurgical oral rehabilitation with an obturator.1 

Given the severe morbidity of this disease, prevention of MRONJ in patients treated 
with antiresorptive or antiangiogenic medications assumes primordial importance. The 
AAOMS together with the International Task Force on Osteonecrosis of the Jaw and 
multiple other authors, support a multidisciplinary approach to the treatment of these 
patients, including a consultation with an appropriate dental professional capable of 
preforming a dental screening and appropriate treatment before initiation of the 
antiresorptive therapy.1,3,16,18,22 

The placement of dental implants has been recommended to be avoided in the oncologic 
patient receiving IV antiresorptive therapy or antiangiogenic medications. As for the 
treatment of osteoporosis it is suggested that if dental implants are placed, informed 
consent should be provided related to possible long-term implant failure and the low 
risk of developing ONJ if the patient continues to take an antiresorptive agent.1,18 In 
the presented case dental implants were present prior to initiation of the antiresorptive 
Db therapy. This serves as a reminder not only to the dental care provider to asure a 
cleansable prosthetic design for fixed implant-supported restorations, but also to all 
members of the medical community to educate patients regarding the importance of 
preforming continuous oral homecare and hygiene as well as to implement the routine 
maintaining regular preventive dental appoitments.

Last, but not least, it should be recognized that, in most cases, the benefits of 
antiresorptive therapy far outweight the risk of ONJ22, however awareness of the posible 
development of this complication and its consequences is important and beneficial 
to all the members of the healthcare comunity.

Fig. 7 - Final radiographic view. 
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RESUMO

O objetivo do tratamento ortodôntico consiste no alinhamento dos dentes erupcionados 
assim como na abordagem a dentes não erupcionados. Analisando os fatores que 
contribuem para o fracasso do movimento de tração ortodôntica em caninos inclusos, 
constatamos que a reabsorção cervical invasiva (RCI), não é habitualmente valorizada pelos 
clínicos como fator etiológico, conduzindo a um diagnóstico e tratamento inadequados.

A RCI (Heithersay 1999), ou Reabsorção Radicular Inflamatória Periférica (Gold & 
Hasselgren 1992), apresenta-se como uma condição patológica que pode ser classificada 
no grupo das reabsorções inflamatórias externas.(Heithersay, 1999b) 

Nos pacientes submetidos a tratamento ortodôntico, em que um dente não responde 
ao movimento e em que o dente adjacente mostra sinais claros de perda de ancoragem 
(movimento em direção ao dente tracionado com abertura da mordida), os clínicos 
frequentemente assumem que tal situação se deve à anquilose do dente tracionado 
(Becker et al., 2010a).

O diagnóstico diferencial de anquilose deve considerar a RCI. Se esta apresentar graus de 
evolução classe 3 ou classe 4 (Heithersay 1999) podem ser observados depósitos ectópicos 
de tecido tipo osteoide na lesão de reabsorção e na interface com a dentina reabsorvida, 
causando um impedimento ao movimento ortodôntico (Heithersay, 1999a).

O objetivo é salientar a RCI como um fator etiológico não reconhecido e/ou não 
diagnosticado na falha de resposta de um dente impactado à tração ortodôntica.

INTRODUÇÃO

Os caninos superiores inclusos são um problema comum na prática ortodôntica. São os 
dentes que mais sofrem inclusão, seguidos dos 3os molares, com uma incidência de 1 a 
3%. São mais prevalentes no sexo feminino, com uma proporção de 2,5/1 (Bishara, 1998, 
Becker et al., 1981).

A sua origem é multifatorial envolvendo fatores locais e gerais. Como fatores gerais, 
podemos referir os fatores hereditários, distúrbios endócrinos e Síndromes com 
malformações craniofaciais. Como fatores locais, podemos referir um trajeto eruptivo 
longo e tortuoso, falta de espaço na arcada dentária, alteração da ordem cronológica 
de erupção, presença de quistos, tumores, dentes supranumerários, fissuras alveolares, 
agenesia e/ou alteração de forma dos incisivos laterais permanentes, retenção prolongada 
ou perda prematura de canino temporário, anquilose dos caninos permanentes e o seu 
posicionamento incorreto (Becker et al., 1981, Bishara, 1992).

Os riscos inerentes à tração ortodôntica dos caninos superiores levam a que muitos Médicos 
Dentistas ofereçam alguma resistência ou evitem mesmo a realização deste procedimento 
cirúrgico. Entre esses riscos podemos referir a reabsorção radicular lateral dos incisivos 
laterais e pré-molares, a metamorfose cálcica da polpa e consequente necrose pulpar 
asséptica, o risco de anquilose alvéolo-dentária e ainda reabsorção radicular externa nos 
caninos tracionados.

Assim, entre as consequências possíveis da tração dos caninos superiores, encontra-se 
a reabsorção radicular externa, cuja etiologia não é consensual, sendo habitualmente 
atribuída a lesão do cemento na junção amelocementária o que, consequentemente, 

CASO CLÍNICO
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leva à exposição da dentina mineralizada e à posterior reabsorção radicular 
osteoclástica (Becker et al., 2013, Brosjo et al., 1990, Patel et al., 2009, Neuvald and 
Consolaro, 2000).

Segundo Koutzoglou as causas de anquilose podem ser originadas pelo trauma do 
ligamento periodontal e/ou do cemento na região cervical devido à utilização de 
instrumentos rotatórios sem refrigeração adequada durante a exposição cirúrgica, 
ao trauma químico, devido à utilização do ácido ortofosfórico e ao trauma na região 
cervical, devido à direção ou intensidade das forças ortodôntica (Koutzoglou and 
Kostaki, 2013).

No plano de tratamento e na execução da tração cirúrgica, terá de ser tido em conta 
a delicada estrutura da junção amelocementária, evitando a exposição da superfície 
radicular, a manipulação cirúrgica desnecessária da região cervical e a utilização de ácido 
ortofosfórico excessiva aquando da adesão do dispositivo de tração ortodôntica o que 
pode causar trauma químico no cemento (Koutzoglou and Kostaki, 2013).

Devido à complexidade da modalidade combinada de tratamento orto-cirúrgico, o 
tratamento para pacientes com caninos impactados por vezes pode fracassar (Becker and 
Chaushu, 2003, Becker et al., 2010a).

Uma análise dos fatores que contribuem para o insucesso da resposta de caninos 
impactados à tração ortodôntica revelou que a anquilose é atribuída como fator 
etiológico em 32,4% dos pacientes (Becker, 2012).

Um diagnóstico efetuado usando tomografia computadorizada por feixe cónico 
(CBCT) bem como um exame histológico realizado em vários desses dentes extraídos 
revelaram lesões típicas de reabsorção cervical invasiva (RCI) em estadios avançados 
(Becker, 2012).

A RCI é uma forma rara, insidiosa e agressiva de reabsorção radicular externa, também 
conhecida como reabsorção invasiva extracanalar (Heithersay, 1999b).

Normalmente tem origem num ponto focal na superfície da raiz abaixo da inserção 
epitelial na área cervical e progride na dentina em sentido coronal, apical e circumpulpar, 
detendo-se apenas na camada de pré-dentina em torno da polpa, facto que pode ser 
explicado pela resistência da pré-dentina à reabsorção, através de uma enzima inibidora 
das células tipo macrófagos produzida pela fase orgânica da pré-dentina, como 
demonstrado por Stenvik e Mjör em 1970 (Bergmans et al., 2002). Normalmente, não 
envolve a polpa até estadios muito avançados podendo ocorrer uma extensa destruição 
dentinária com total ausência de sintomas indesejáveis (Heithersay, 1999a).

A dentina exposta gera uma série de eventos biológicos moleculares envolvendo 
citoquinas, enzimas e hormonas, que atraem células clásticas do ligamento periodontal 
responsáveis pelo processo de reabsorção progressiva do tecido duro (Patel et al., 2009, 
Ramos Sde et al., 2011, Iqbal, 2007).

APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO:

Paciente do género feminino de 23 anos dirigiu-se em Setembro de 2014 à consulta de 
Mestrado de ortodontia do Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS -CESPU) a 
fim de realizar tratamento ortodôntico. Referiu que tinha já realizado um tratamento 
ortodôntico prévio durante 4 anos e que foi também submetida a uma cirurgia para 
reposicionamento, por tração, dos caninos superiores que se encontravam inclusos. 
Retirou o aparelho que usava e insatisfeita com o resultado quer reiniciar tratamento 
ortodôntico. 

Apresentava os terços médio e inferior aumentados, as linhas bipupilar e bicomissurial 
não totalmente paralelas, sendo as proporções do terço inferior equilibradas.

O perfil era reto, existindo equilíbrio na Regra dos terços, o lábio inferior estava retruído 
em relação ao Plano Estético e apresentava ainda o Ângulo nasolabial aberto (devido ao 
filtro nasal).
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A análise fotográfica permitiu observar a arcada dentária superior em U, a arcada 
dentária inferior em Ω e a existência de um desvio da linha média dentária inferior em 
relação à linha média inferior (Fig. 1)
                  
A análise oclusal permitiu observar a existência de relação classe I molar e classe II canina 
tanto à direita como à esquerda, bem como alinhamento da linha média e mordida 
aberta lateral direita. Sendo o biótipo facial mesiofacial com tendência braquifacial.

Existia agenesia dos 12 e 22 bem como giroversão e má posição dos 13 e 23.

Apresentava relação esquelética de Classe I, 
relação dentária de classe I molar direita e 
esquerda, classe II canina direita e esquerda, 
rotação dos dentes 13 e 23, para além de 
mordida aberta lateral direita (Fig. 2).
 
O objetivo do tratamento passa por realizar 
a correção da Classe II canina direita e 
esquerda, correção da giroversão dos 
dentes 13 e 23, correção da mordida aberta 
e posterior reabilitação com implantes nos 
dentes ausentes (12 e 22).

O plano de tratamento proposto e aceite 
pela paciente foi a colocação de aparelhos 
fixos superior e inferior, stripping nos 
incisivos inferiores, abertura de espaço 
para o 12 e 22, exodontia dos quatro 3ºs 
molares inclusos, exodontia do 52 e 62 e 
reabilitação, 3 a 4 meses antes da remoção 
do aparelho fixo, com cirurgia para 
colocação de dois implantes (12 e 22).

Foi realizada a exodontia dos 3ºs molares 
inclusos, tendo tido a paciente de ausentar-se, 
pelo que a colocação dos aparelhos apenas foi 
realizada em Novembro de 2015 (Fig. 3).

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

Foi executado o plano de tratamento 
previsto sem que os resultados fossem os 
esperados, não houve a movimentação do 
13 mas antes a intrusão do 11, do 14 e do 
15, tendo sido tentadas várias alternativas 
para obter o resultado esperado, mas sem 
sucesso, surgindo a suspeita de anquilose 
(Maio 2016) (Fig. 4).



omd | 35
Formação&Ciência

Foi realizada radiografia periapical ao 13 que evidenciou uma imagem radio-lúcida 
circular a nível do terço coronal da raiz (Fig. 5).
 
Em Novembro de 2016 a paciente foi referenciada para a consulta de Pós-Graduação em 
Endodontia do IUCS-CESPU para que fosse avaliada a situação clínica do dente 13.

Nos exames clínicos, os testes de sensibilidade, nomeadamente os testes térmicos, foram 
positivos, os testes de palpação e percussão foram negativos. No exame periodontal, a 
profundidade de sondagem foi de aproximadamente 6 mm no sulco distal do dente e o 
sangramento na sondagem foi óbvio (Fig. 6). O dente não apresentava mobilidade, cárie 
ou restaurações prévias.
 
No exame radiográfico apresentava uma radiolucência na área cervical e no 
terço coronal da raiz apresentando normalidade perirradicular e do ligamento 
periodontal (Fig. 7). As imagens do CBCT confirmaram a presença de reabsorção 
radicular cervical invasiva externa na superfície distal da raiz (Fig. 8). 
 
Foi realizado um diagnóstico de RCI classe III de Heithersay encontrando-se a 
polpa vital. Planeou-se a exposição cirúrgica, remoção e inativação de todo 
tecido reabsorvido através da aplicação tópica de ácido tricloroacético diluído a 
90%, curetagem de todo o tecido remanescente, tratamento endodôntico caso 
houvesse exposição pulpar e restauração do defeito com material biocompatível.

Fig. 5

Fig. 7

Fig.6

Fig.8

Fig.9

Foi obtido consentimento informado por escrito da paciente. Foi administrada infiltração 
vestiibular e lingual de Articaina 4% com epinefrina 1: 100.000 (Artinibsa ® - Inibsa). 
Foi efetuado e levantado um retalho muco-periósteo expondo a superfície dentária 
reabsorvida. Observou-se a presença de um tecido osteoide que penetrava para o interior 
da loca de reabsorção (Fig. 9). 

Fig.10 Fig.11 Fig.12
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Os tecidos osteoide e granulomatoso presentes foram eliminados da área de reabsorção 
usando uma cureta/escavador manual (Fig. 10), não ocorrendo exposição pulpar 
visualizando-se uma camada de pré-dentina envolvendo a polpa (Fig. 11).

Após proteção da pré-dentina exposta com uma fina camada de Ionómero de Vidro 
(Ionoseal® - Voco)  (Fig.12) a cavidade foi tratada com uma solução aquosa de 90% 
de ácido tricloroacético durante 2 minutos (Fig. 13) (Heithersay, 2007). Depois de 
remover a dentina e esmalte danificados com uma broca em peça de mão de alta 
velocidade e secar a cavidade preparada (Fig. 14), a área de reabsorção foi preenchida 
com Biodentine® (Septodont) (Fig. 15). Foi realizada uma radiografia periapical para 
confirmar a restauração adequada da área de reabsorção (Fig. 16). Finalmente, o retalho 
foi reposicionado e suturado com material de sutura de seda preta 4-0. Foi prescrito 
elixir oral com clorhexidina 0,12% (duas vezes por dia durante 7 dias). As suturas foram 
removidas 10 dias depois. 

Fig.13 Fig.14 Fig.15 Fig.16

Fig.17

Fig.17

Foram realizados exames clínicos e radiográficos após 1, 3, 7 meses. A paciente encontra-
se completamente assintomática, os testes de sensibilidade continuam positivos e a 
profundidade de sondagem em cada ponto dentro dos limites normais. Encontramos 
a presença de aderência epitelial na zona restaurada com Biodentine®. Não se 
apresentaram sinais de patologia perirradicular durante o período de seguimento. 
O Movimento Ortodôntico foi desbloqueado e o alinhamento conseguido (Fig. 17 – 
Controlo a 7 meses)

DISCUSSÃO

Geralmente, a RCI não interfere com movimento fisiológico / ortodôntico de um 
dente, porém, em alguns casos excecionais mais avançados, a deposição de tecido 
duro na reabsorção pode bloquear tal movimento. A remoção desse tecido vai 
permitir o recomeço do movimento ortodôntico. (Heithersay, 1999a, Patel et al., 
2009)
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A RCI é geralmente negligenciada ou não diagnosticada como fator causal da 
ausência de movimento na tração de um dente incluso. O diagnóstico diferencial 
deve distingui-la do suspeito costume, a reabsorção com aposição – Anquilose. A 
consciencialização por parte dos Ortodontistas é da máxima importância, já que 
este tipo de reabsorção surge e progride rapidamente de forma assintomática, 
provocando uma grande destruição radicular e coronal. Como a sobrevivência de um 
dente afetado depende da quantidade de tecido íntegro, passível de ser restaurado, 
o diagnóstico precoce é vital.

Os erros e ausência de diagnóstico da RCI devem-se, também, em parte, às limitações 
impostas pelos meios tradicionais do exame radiográfico, em que o dente é 
apresentado em apenas um plano. Atualmente, com utilização de meios auxiliares 
de diagnóstico mais eficazes como o CBCT, o clínico tem ao seu dispor ferramentas 
para um diagnóstico mais preciso e precoce deste tipo de lesões.

O tratamento de lesões iniciais incipientes de RCI em dentes erupcionados é 
possível e inclui a exposição das lacunas de reabsorção com remoção do material 
dentinoclastico e tecido de granulação, seguido pelo preenchimento do defeito com 
materiais restauradores e posterior extrusão ortodôntica para elevar as margens 
dentinárias saudáveis para formar uma bolsa gengival de profundidade gerenciável 
(Becker, 2012, Bergmans et al., 2002, Smidt et al., 2007).

A terapia endodôntica pode ser indicada eletivamente por razões de retenção de 
uma restauração permanente do dente. Para dentes não erupcionados, o tratamento 
efetivo depende da facilidade de acesso.

A única ferramenta de imagem que pode fornecer um diagnóstico absoluto da 
existência, localização e extensão de uma lesão de RCI no seu estadio inicial é o 
CBCT. A sua sensibilidade e especificidade é significativamente maior do que a das 
radiografias convencionais (Patel, 2009) e permite que a extensão e a profundidade 
da reabsorção sejam distinguidas e definidas com exatidão (Becker et al., 2010b).

Durante a mecânica ortodôntica a falta de resposta às forças aplicadas pode 
normalmente resultar na aplicação contínua de forças ortodônticas mais pesadas 
pelo Ortodontista. As forças extrusivas pesadas causam reabsorção radicular mais 
significativa do que as forças leves (Chan and Darendeliler, 2006, Montenegro et 
al., 2012). Além disso, durante os movimentos de inclinação, a maioria da força 
concentra-se na região cervical (McGuinness et al., 1992, Tanne et al., 1987)

Heithersay (Heithersay, 1999b) especulou que forças ortodônticas excessivas na 
região cervical podem resultar em necrose tecidual adjacente à dentina exposta. 
Podendo resultar em células precursoras mononucleares que estimuladas se 
diferenciam em odontoclastos, que são atraídos e reabsorvem a dentina exposta.

Decorridos períodos excessivamente longos de tração de dentes que não respondem 
ao movimento ortodôntico, a intrusão causada pelas forças reativas é a causa 
provável da reabsorção radicular e apical dos dentes adjacentes.

O Biodentine® é um cimento restaurador inorgânico de silicato tricálcico (Ca3SiO5). 
Os cimentos hidratados de silicato de cálcio são materiais bioativos que mostram uma 
interação dinâmica com a interface dentinária e tecido pulpar e podem estimular 
o recrutamento e a diferenciação das células pulpares. Eles também aumentam os 
fatores de transformação e promovem a dentinogénese (Rajasekharan et al., 2014). 

A sua capacidade para libertar iões de cálcio e melhorar o ambiente alcalino torna 
o Biodentine® mais propício para a atividade osteoblástica (Rajasekharan et al., 
2014).

O Biodentine® tem um tempo de colocação inferior a 12 min e ótimas propriedades 
mecânicas com excelente capacidade de selamento (Rajasekharan et al., 2014). É 
bioativo, biocompatível e não reabsorvível com força de ligação às paredes dentinárias, 
o que o torna um excelente material para reparação de reabsorções. Também produz 
selamento mais efetivo na área do defeito evitando a microinfiltração. 
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CONCLUSÕES

A RCI é uma causa negligenciada de insucesso na resolução ortodôntica de caninos 
impactados.

Se não for observado movimento do dente impactado, deve ser considerada a análise por 
CBCT para avaliar a presença de RCI.

O diagnóstico precoce, a seleção correta de casos, a interdisciplinaridade, um material 
restaurador/regenerativo adequado e um tratamento apropriado são essenciais para a 
manutenção a longo prazo do dente com reabsorção radicular cervical invasiva. 
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Calendário de Eventos Científicos
EM PORTUGAL

Curso de fim de dia 
1º Curso – Cirurgia Oral no Quotidiano
08 de janeiro de 2018 – Novotel 
Setúbal – Setúbal

1º Módulo de Dentisteria
Restaurações diretas em dentes 
anteriores
15 de janeiro de 2018 – 
Intercontinental Porto | Palácio das 
Cardosas - Porto

1º Módulo de Endodontia
Diagnóstico e tratamento em 
Endodontia
15 de janeiro de 2018 – Hotéis Real 
Lisboa - Lisboa

Curso de fim de dia 
2º Curso – Tratamento com implantes 
na região estética
22 de janeiro de 2018 – Meliá Ria Hotel 
& Spa – Aveiro

2º Módulo de Dentisteria
Restaurações diretas em dentes 
posteriores
29 de janeiro de 2018 – 
Intercontinental Porto | Palácio das 
Cardosas - Porto

2º Módulo de Endodontia
Novos Materiais e técnicas em 
Endodontia
29 de janeiro de 2018 – Hotéis Real 
Lisboa - Lisboa

Curso de fim de dia 
3º Curso – Tratamento ortodôntico no 
infante e adolescente
05 de fevereiro de 2018 – Mercure 
Braga Centro – Braga

Curso Conselho Deontológico e de 
Disciplina 
Aspetos éticos e deontológicos na 
prática clínica da Medicina Dentária
05 de fevereiro de 2018 – Axis Viana 
Business & SpaHotel – Viana Castelo

3º Módulo de Dentisteria
Restaurações indiretas em dentes 
anteriores e posteriores
19 de fevereiro de 2018 – 
Intercontinental Porto | Palácio das 
Cardosas - Porto

3º Módulo de Endodontia
Cirurgia periapical
19 de fevereiro de 2018 – Hotéis Real 
Lisboa - Lisboa

Curso de fim de dia 
4º Curso – Casos Clínicos de ortodontia 
20 de fevereiro de 2018 – Espaço Físico 
OMD – Funchal

1º Módulo de Periodontologia
Tratamento não Cirúrgico na doença 
periodontal
26 de fevereiro de 2018 – Hotéis Real 
Lisboa – Lisboa

Curso Hands-on Dentisteria
Restaurações indiretas com resinas
03 de março de 2018 – Intercontinental 
Porto | Palácio das Cardosas - Porto 

Curso Hands-on Endodontia
Instrumentação e Obturação em 
Endodontia
03 de março de 2018 – Hotéis Real 
Lisboa – Lisboa

Curso de fim de dia 
5º Curso – Patologia quística de origem 
odontogénica
05 de março de 2018 – Tryp Leiria – 
Leiria

2º Módulo de Periodontologia
Tratamento Cirúrgico na doença 
periodontal
12 de março de 2018 – Hotéis Real 
Lisboa – Lisboa

Curso para Assistente Dentário
Além da consulta de medicina dentária 
– Assistente na comunicação com 
doentes e fornecedores
17 de março de 2018 – Hotel Príncipe 
Perfeito - Viseu

3º Módulo de Periodontologia
Cirurgia Mucogengival e regenerativa
26 de março de 2018 – Hotéis Real 
Lisboa – Lisboa

 
Jornadas da Primavera
28 a 31 março de 2018 – Grande Real 
Santa Eulália Resort & Hotel Spa - 
Albufeira Algarve
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Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária 

Estudantes juntos numa só voz

Tomada de posse dos órgãos sociais da ANEMD decorreu em Coimbra, a 27 de setembro de 2017

O presidente da direção da ANEMD, Diogo 
Caetano (em baixo), e o vice-presidente para 
as relações externas, Tiago Borges (em cima), 
reuniram com o bastonário da OMD, Orlando 
Monteiro da Silva (ao centro)

A Associação Nacional de Estudantes de 

Medicina Dentária (ANEMD) foi funda-

da em julho e os primeiros órgãos sociais 

tomaram posse a 27 de setembro, em 

Coimbra. O bastonário da OMD, Orlando 

Monteiro da Silva, esteve presente na ce-

rimónia e lançou um repto aos estudantes - 

responsabilidade e independência na hora 

de vir a público defender ideias.

A ANEMD foi constituída para colmatar 

uma lacuna que existia ao nível da repre-

sentação coletiva dos estudantes de me-

dicina dentária. Por isso, quer assumir-se 

como uma voz ativa na discussão da pro-

fissão e do ensino da medicina dentária no 

país. 

Os órgãos sociais eleitos para o primeiro  

mandato enumeram como prioridades o 

debate de questões relacionadas com os 

numerus clausus, a inclusão dos médicos-

-dentistas no Serviço Nacional de Saúde, o 

plano curricular do mestrado integrado em 

Medicina Dentária e a empregabilidade na 

profissão. Preocupações que são partilha-

das pela OMD. Na tomada de posse, Orlan-

do Monteiro da Silva abordou o problema 

da empregabilidade que, “no caso da me-

dicina dentária, se trata de subemprego já 

que, enquanto profissão liberal, o termo 

desemprego não se aplica, embora seja po-

liticamente conveniente usar essa referên-

cia”. O bastonário adiantou que a Ordem 

está a realizar um inquérito sobre esta ma-

téria, dirigido a todos os médicos dentistas, 

a quem deixou o convite para responde-

rem ao questionário. O inquérito permitirá 

uma reflexão focada nas conclusões sobre 

o exercício da medicina dentária, com vista 

a contribuir para o ajustamento de alguns 

procedimentos na profissão.

Na sua intervenção, Orlando Monteiro da 

Silva falou ainda do ensino pré e pós-gra-

duado e lembrou que o futuro da profis-

são e da OMD são os alunos de medicina 

dentária. “Esta associação é a voz dos estu-

Ficha técnica
Nome: Associação Nacional de Estudantes 
de Medicina Dentária
Fundação: julho de 2017
Presidente: Diogo Caetano (mandato 
2017/18)
Missão: Representar a nível nacional e inter-
nacional todos os estudantes de medicina 
dentária das faculdades e universidades 
portuguesas. 

Associados:
•  Associação Académica de Coimbra - Nú-

cleo de Estudantes De Medicina Dentária 
(NEMD/AAC);

•  Associação Académica de Viseu da Univer-
sidade Católica Portuguesa (AAVUCP);

•  Associação de Estudantes da Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade do 
Porto (AEFMDUP);

•  Associação de Estudantes do Instituto 
Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz 
– Núcleo de Estudantes de Medicina 
Dentária (NEMD/AEISCSEM);

•   Associação Académica de Medicina Dentá-
ria de Lisboa (AAMDL).

Contacto: https://anemd.pt/ 

dantes e, por isso, é uma voz com uma 

perspetiva diferente”, afirmou. 

Dias antes, a ANEMD reuniu com a Or-

dem dos Médicos Dentistas para apre-

sentar este projeto e para uma primeira 

troca de impressões. 

Sedeada em Coimbra, a associação 

apresenta-se como uma “federação 

próxima dos estudantes de medicina 

dentária das escolas médico-dentárias 

portuguesas, procurando soluções para 

os problemas que a medicina dentária 

enfrenta na atualidade”. Diogo Caeta-

no, estudante do 5º ano do mestrado 

integrado em Medicina Dentária da 

Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra, é o presidente da direção, 

que reúne alunos das diferentes facul-

dades e núcleos do país, nomeados pe-

los respetivos presidentes associados.
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Região Autónoma da Madeira 

Programa de Intervenção Precoce no 
Cancro Oral 

A OMD organizou um curso de seleção e 

calibragem em diagnóstico diferencial de 

cancro oral e biópsias da cavidade oral, no 

âmbito do Programa de Intervenção Preco-

ce no Cancro Oral (PIPCO-RAM). O projeto 

foi oficialmente apresentado a 24 de maio.

No total de 12 vagas disponíveis, são 7 os 

profissionais de medicina dentária que in-

tegram a rede de referenciação do PIPCO-

-RAM. O Funchal dispõe de quatro médicos 

dentistas, enquanto as freguesias de Câ-

mara de Lobos, Santa Cruz e Machico têm 

um, respetivamente. 

A seleção/calibragem destes profissionais 

decorreu no Funchal, em abril passado, 

através da realização da primeira de duas 

etapas eliminatórias: o curso teórico. O se-

minário esteve acessível a todos os médicos 

dentistas com domicílio e exercício profis-

sional na RAM e interesse em atualizar os 

conhecimentos sobre estas matérias. 

No final da formação, os candidatos ao 

programa realizaram uma prova de sele-

ção para acesso à segunda etapa do pro-

cesso: o curso hands-on (prático) de cali-

bragem, que os habilitará a integrar a rede 

do PIPCO. 

O Programa de Intervenção Precoce de 

Cancro Oral, embora muito semelhante 

ao PIPCO do Continente, apresenta um 

conceito inovador que integra médicos 

dentistas, médicos de família, médicos 

hospitalares, hospitais e laboratório de 

referência. Resulta de uma parceria pú-

blico-privada entre o Serviço Regional de 

Saúde e a OMD. A portaria que regula-

menta o PIPCO-RAM indica que o progra-

ma “aplica-se aos utentes pertencentes 

ao grupo de risco dos utentes fumadores, 

com idade igual ou superior a 40 anos e 

com hábitos alcoólicos”. “A intervenção 

precoce no cancro oral é desencadea-

da na sequência de queixa do utente e 

diagnóstico clínico de lesões malignas ou 

potencialmente malignas detetadas pelo 

médico de família, pelo médico estomato-

logista e/ ou pelo médico dentista”, revela 

a portaria, que foi aprovada pelo despa-

cho nº284/ 2017, que entrou em vigor a 

12 de julho. 

O PIPCO-RAM tem três grandes metas: de-

tetar casos de cancro oral numa fase pre-

coce, diminuir a sua taxa de incidência e 

melhorar a esperança de vida destes pa-

cientes. 

Curso de seleção e calibragem em diagnóstico diferencial de cancro oral e biópsias da cavidade oral
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Conselho Nacional das Ordens Profissionais

Reconhecimento das qualificações e 
proteção de dados 

O Conselho Nacional das Ordens Profissio-

nais (CNOP) recebeu, em setembro, a pre-

sidente da Comissão Nacional de Proteção 

de Dados (CNPD), Filipa Calvão. No encon-

tro, a responsável apresentou o processo de 

implementação do novo regime jurídico de 

proteção de dados pessoais dos cidadãos na 

União Europeia, que será aplicado a partir 

de 25 de maio do próximo ano. 

No mesmo dia, os vários membros das or-

dens profissionais reuniram também com o 

coordenador nacional da Diretiva 2005/36/

CE da Direção-Geral do Emprego e das Rela-

ções de Trabalho (DGERT), Pedro Silva Vieira. 

Na sessão foi dado a conhecer em perspe-

tiva o futuro regime acerca do designado 

teste de proporcionalidade das normas, em 

particular no que concerne as profissões re-

gulamentadas, e que está a ser desenvolvi-

do pela Comissão Europeia.

Estiveram presentes nas duas reuniões rea-

lizadas pelo Conselho Geral do CNOP o res-

petivo presidente e bastonário da OMD, 

Orlando Monteiro da Silva, a presidente da 

Comissão Executiva do CNOP, Filipa Carva-

lho Marques, e vários bastonários e repre-

sentantes das ordens profissionais.

O encontro das ordens profissionais decorreu em Lisboa, na delegação da Ordem dos Médicos Dentistas

Filipa Calvão, presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados (ao centro) 
acompanhada por Filipa Carvalho Marques, presidente da Comissão Executiva do CNOP e 
por Orlando Monteiro da Silva, presidente do CNOP e bastonário da OMD

Pedro Siva Vieira, coordenador nacional da Diretiva 2005/36/CE da Direção-Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho
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Conselho Consultivo

OMD vota contra orçamento da 
Entidade Reguladora da Saúde 

Numa declaração de voto conjunta, a Or-

dem dos Médicos Dentistas e a Ordem dos 

Médicos, que integram o Conselho Con-

sultivo da Entidade Reguladora da Saúde, 

“chumbaram” o plano de atividades e o or-

çamento apresentados pelo regulador para 

o próximo ano. Na base da decisão está o 

facto de a ERS manter as taxas cobradas aos 

prestadores de cuidados de saúde. 

Os valores destas taxas são considerados 

excessivos pelas Ordens da Saúde e tam-

bém pelo Tribunal de Contas que acu-

sa a ERS de acumular, sem necessidade, 

sucessivos excedentes de tesouraria. O 

documento, subscrito por ambas, realça 

que “o montante das taxas pagas pelos 

estabelecimentos registados e licenciados 

pela ERS tem-se revelado sobredimen-

sionado face aos sucessivos orçamentos 

apresentados pelo Conselho de Adminis-

tração da ERS. O Orçamento para 2018, 

justificado pelo respetivo Plano de Ativi-

dades, não é exceção”.

E acrescentam que “as cativações verifi-

cadas relativamente ao orçamento apro-

vado para 2017, com financiamento in-

direto do Orçamento Geral do Estado, e 

os valores dos saldos de gerência acumu-

lados, bem como o conteúdo do recente 

Parecer do Tribunal de Contas deste ano 

de 2017, ajudam a justificar este voto 

contra”. A declaração de voto alerta para 

o facto desta situação afetar o acesso da 

população à saúde, uma vez que os valo-

res das taxas são refletidos no preço co-

brado aos utentes.  

Imagem de arquivo da Entidade Reguladora da Saúde

O Tribunal de Contas concluiu numa au-

ditoria às contas que, em 2015, os exce-

dentes de tesouraria da ERS somavam já 

16,9 milhões de euros, um valor suficiente 

para financiar a atividade da ERS durante 

quase quatro anos.

Recorde-se que o registo na ERS é obriga-

tório para os prestadores de cuidados de 

saúde. Atualmente, estes estabelecimen-

tos pagam 900 euros pela inscrição e mais 

25 euros por cada profissional de saúde 

que empregam. No caso dos profissionais 

liberais sem colaboradores associados, a 

taxa é de 200 euros. Nas renovações se-

guintes, os valores situam-se em 450 eu-

ros anuais, mais 12,50 euros por cada tra-

balhador. Na ERS estão registados 22.565 

estabelecimentos, explorados por 13.239 

entidades.
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OPINIÃO

O empreendedorismo, 
a saúde e a ERS 

Empreendedorismo define-se como a capacidade de 

idealizar, coordenar ou implementar novos projetos 

de negócios e que envolve um certo carácter de ris-

co. A sua atividade está intimamente relacionada 

com a criação de empresas ou produtos novos, em 

agregar valor, identificar oportunidades e transfor-

má-las num negócio lucrativo.

Ser uma pessoa empreendedora é estar qualificada 

como dinâmica, proativa, esperta e arrojada. 

Portanto, ser empreendedor é uma qualidade indi-

vidual, com uma conotação positiva, talvez inata, 

que coloca alguém num patamar superior e mais 

destacado entre todos.

São exemplos ímpares de empreendedores, da nos-

sa sociedade atual, Bill Gates, Steve Jobs, Carlos 

Slim, Mark Zuckerberg, Richard Branson, para no-

mear só alguns. 

O empreendedorismo poderá levar ao surgimento 

de vários tipos de negócio, com a criação concomi-

tante de emprego e de mais saídas profissionais.

Em todas as áreas económicas tem-se verificado o 

surgimento de empresas empreendedoras, com os 

mais variados tipos de objeto, para uma variada 

população alvo. Estas novas empresas, cataloga-

das inicialmente como startups, trazem a novida-

de de utilizarem como ferramentas principais o 

“digital”. A tecnologia, a informática, a computo-

rização e a criação de plataformas digitais para a 

promoção e venda dos produtos que pretendem. 

A distribuição e promoção dos produtos é, através 

da internet e de aplicações informáticas, de aces-

so simples e fácil.

São empresas que trazem ideias de negócios inova-

dores e que arriscam economicamente, pois acredi-

tam na mais-valia que podem trazer. 

São exemplos paradigmáticos deste tipo de empre-

sas a Uber, Cabify, IndieCampers, Homelovers ou a 

Hole19. 

Simples e inovadores: uma ideia que é levada à sua 

efetivação através de uma plataforma digital, que 

procura colocar ou vender um produto que até, na 

maior parte das vezes, não é fabricado ou criado 

por si, tendo que recorrer a outsourcing.

São estes os promotores da mudança e ninguém 

pode ficar indiferente a este movimento e ação de 

quem consegue gerar negócios, pois é potenciador 

de recursos económicos para um país ainda em crise, 

diversificando o leque de atuação de uma economia 

que se quer com pujança. 

Daí ser tão acarinhado pelos governantes ao pon-

to de ser objeto de muitas campanhas de incentivo 

para o seu aparecimento, gozando favorecimento 

especial no atual enquadramento político portu-

guês e europeu. 

E agora que tal trazer este espírito inovador para 

a saúde? Será, também, uma fórmula de sucesso?

De facto, nos últimos tempos temos observado o 

surgimento de negócios empreendedores na área 

da saúde. Exemplos disto são as novas tendências 

de negócios, como o turismo de saúde, os planos de 

saúde e o marketing. 

O que as une? As ideias inovadoras, as plataformas 

digitais, a divulgação, a promoção e venda gene-

ralizada do produto e a utilização de mão-de-obra 

qualificada, tipo outsourcing.
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Mas para que os promotores destas empresas tenham sucesso têm 

que vender o produto que comercializam a preços mais “acessíveis”. 

O custo recai naqueles que prestam o serviço e o ganho é para os 

promotores da ideia através de quotas pagas pelos prestadores de 

serviço para que sejam promovidos e divulgados, e ainda pelas quo-

tas pagas pelos doentes para terem acesso a uma série de tratamen-

tos a preços mais acessíveis.

No turismo de saúde, a inovação passa por atrair para um país onde 

os tratamentos de saúde têm custos mais baixos, utentes de países 

onde a saúde tem gastos mais importantes. 

Nos planos de saúde, é distribuir o acesso à população a tratamentos 

a preços mais acessíveis.

No marketing, é promover os serviços de saúde através de conteú-

dos o mais apelativos possíveis. 

Toda esta atividade é alicerçada na utilização de plataformas digi-

tais, onde se promovem os serviços médicos, no sentido de atrair 

mais clientela e, portanto, mais lucro. 

Sem querer colocar em questão a qualidade da prestação dos ser-

viços de saúde, que deve ser intocável, a verdade é que este tipo 

de empreendedorismo leva a uma prestação de serviços temporal 

bem definida, sem objetivo de criação de laços de confiança, de es-

tabilidade e de durabilidade da relação médico/doente, pois é um 

serviço contratualizado pelo utente na maior das vezes à distância, 

utilizando o computador e a internet como ferramenta de acesso 

aos serviços. É o utente que identifica quais as suas necessidades e 

o tipo de prestação de serviços que pretende que lhe seja feito pelo 

médico ou médico dentista.

Há, neste tipo de negócio uma utilização indevida das necessidades 

em saúde, no ponto de vista ético, pois o que se pretende é dar uma 

resposta à medida do querer do utente e não das suas verdadeiras 

necessidades. Não há uma análise clínica prévia com a identificação 

de quais os problemas existentes. Esta identificação está sim feita 

pelo próprio utente, o que inverte completamente a relação médi-

co-doente. Verifica-se que a prestação de serviços deixa de assentar 

numa sólida relação de confiança entre profissional e o utente, le-

vando a um facilitismo inerente desde o acesso ao serviço, a uma 

desresponsabilização na não prestação de um bom serviço devido 

aos honorários “acessíveis” envolvidos, à falta de continuidade da 

prestação desses mesmo serviços e à dificuldade das entidades regu-

ladoras competentes supervisionarem este tipo de negócios.

Perante a inevitabilidade do crescimento deste tipo de empreende-

dorismo na saúde, o objetivo primordial passa por aumentar os seus 

supostos benefícios baseados na crescente procura, tanto por parte 

dos utentes, o que não é de estranhar, mas também por parte de 

numerosas empresas prestadoras de serviços. A ideia inerente é o 

de “democratizar” o acesso aos cuidados de saúde de natureza 

privada. 

Isto é, na ótica do utente, este sente-se “privilegiado” por ter en-

contrado tratamentos a preços acessíveis, enquanto os prestadores 

de serviços de saúde encontram um meio para poder ter um dese-

jado maior número de doentes através deste tipo de divulgação.

São, portanto, as clínicas e os médicos e médicos dentistas, que 

querendo ter um maior volume de negócio, aceitam colocar o seu 

nome nestas plataformas digitais, de forma a promover a procura 

dos seus serviços, sucumbindo ao engodo fácil que é a massificação 

da divulgação desses serviços através de plataformas informáticas, 

onde se encontram por detrás delas, gente com o tal espírito em-

preendedor e que utilizam, para seu benefício, o trabalho qualifi-

cado de outros em outsourcing, diga-se neste caso específico, os 

médicos dentistas. 

Por isso, talvez não seja estranho dar conta que das 5500 a 6000 clí-

nicas de medicina dentária existentes em Portugal, pelo menos 2200 

tenham feito acordos com pelo menos uma das empresas deste gé-

nero existentes no país.

Se considerarmos que existem várias empresas a comercializar este 

tipo de planos de saúde, é fácil de chegar a uma conclusão que pelo 

menos metade das clínicas em medicina dentária tem no mínimo um 

acordo deste tipo.

Se cada clínica tem por obrigação legal ter um diretor clínico, res-

ponsável técnico e deontológico, estamos a falar num universo de 

quase 3000 médicos dentistas envolvidos neste tipo de acordo. 

Se também considerarmos normal que cada clínica tem mais do que 

um médico dentista ao serviço, podemos estar a falar em 6000 mé-

dicos dentistas envolvidos. Mais de metade dos médicos dentistas 

ativos existentes em Portugal.

Resumindo, os agentes promotores do negócio são estranhos à me-

dicina. Os executores são profissionais de saúde. 

Se para estes últimos as Ordens Profissionais têm competência para 

atuar disciplinarmente, para os empreendedores e investidores, não 

pertencentes às Ordens, não.

No caso da medicina dentária é preciso que se tenha a consciência 

que a OMD não tem a competência em regular este tipo de ativida-

des. Esse papel está reservado a outras entidades, como a Entidade 

Reguladora da Saúde.
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A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é uma entidade pública 

independente, que tem a competência de regular a atividade 

de todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, 

públicos e privados, no que respeita aos requisitos de funciona-

mento, à garantia de acesso aos cuidados de saúde, à defesa dos 

direitos dos utentes, à garantia da prestação de cuidados de saú-

de de qualidade, à regulação económica, à promoção e defesa 

da concorrência.

Das suas principais funções é a defesa do utente de saúde em si-

tuações que possam pôr em causa os seus direitos, até porque a 

ERS foi criada em 2003 num contexto de tendencial privatização 

do sistema de saúde português.

Ainda nos termos do disposto no artigo 8º, nº4 do Decreto-Lei nº 

238/2015, cabe igualmente à ERS a fiscalização do cumprimento 

do regime jurídico a que devem obedecer as práticas de publici-

dade em saúde.

Aqui cumpre recordar que no que toca a matéria relacionada com 

os planos de saúde e seguros de saúde, em 2008 a Ordem dos Mé-

dicos Dentistas no âmbito das suas competências, denunciou esta 

questão a várias entidades, tais como, a Direção-Geral do Consu-

midor, a Entidade Reguladora da Saúde, o Instituto de Seguros de 

Portugal, o Provedor de Justiça, a DECO e a Autoridade de Con-

corrência. 

E voltou a fazer o mesmo tipo de denúncia à ERS em 2012 e 2014.

Em matéria que toca a divulgação de atividade, publicidade, a 

OMD, assim como as outras Ordens Profissionais da Saúde, esgri-

miram posições, chegando a pedir a intervenção do Sr. Ministro da 

Saúde. Desde a implementação de uma “via verde” em matéria de 

publicidade, destinada a estabelecer pontos de contacto perma-

nentes entre as ordens e a ERS, com vista à célere sinalização das 

queixas sobre esta matéria e seu ulterior tratamento, como soli-

citou esclarecimento de aspetos interpretativos, da recentemente 

publicada legislação, aplicável às práticas publicitárias em saúde, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº238/2015, de 14 de outubro.

Considero que todos os esforços foram e continuarão a ser envi-

dados pela OMD no sentido de assegurar que a medicina dentária 

praticada em Portugal seja de qualidade, no interesse dos doentes 

e dos médicos dentistas.

Mas qual foi até agora a resposta da ERS no que a esta matéria 

diz respeito? 

Naquilo que se sabe, instaurou um processo de inquérito por ale-

gada publicidade enganosa. Emitiu um parecer sobre planos de 

saúde e seguros de saúde. Chamou a si a regulamentação das prá-

ticas publicitárias em saúde.

Pouco, muito pouco para aquilo que se espera de uma Entida-

de responsável pela regulação dos agentes que intervêm na 

saúde. 

Por isso questiono seriamente se a ERS tem desempenhado devi-

damente o papel para a qual foi criada? Se será que vale a pena 

cobrar taxas exageradas aos estabelecimentos de saúde quando 

não regula a sã concorrência entre eles? Quando não regula efe-

tivamente uma correta proteção da base de dados de uma clinica 

quando esta encerra. Quando não protege a informação clinica 

do utente em situações de encerramento os estabelecimentos de 

saúde. Quando não protege os utentes dos contratos celebrados 

com os estabelecimentos de saúde, especialmente quando estes 

encerram e não cumprem com o previamente estabelecido com 

os utentes. 

O montante das taxas pagas pelos estabelecimentos registados e 

licenciados pela ERS não será excessivo, tendo em conta a falta de 

regulação que a entidade manifesta? 

Reconhece-se que caberá a todo o cidadão, quando se sentir 

desrespeitado ou violado nos seus direitos, reclamar à ERS, e a 

realidade é que só no ano de 2015 foram quase de 49.000 par-

ticipações que esta entidade recebeu sobre entidades privadas 

e estatais, segundo o relatório que divulgou em março de 2016.

Segundo ainda este relatório, 30% das participações originaram 

processos de avaliação e 7% de fiscalização. 

No entanto, não é dado o conhecimento público de quem foi 

condenado. 

Há um desconhecimento surdo do montante que as entidades 

condenadas pagaram em coimas à ERS.

Qual a intenção em “esconder” os prevaricadores?

A OMD tem desempenhado o seu papel no âmbito da regulação 

da medicina dentária. Da mesma forma, a ERS deverá também 

atuar dentro das suas competências legais de regulação das en-

tidades prestadoras de cuidados de saúde. 

Se não há legislação aplicável aos contratos de planos de saúde, 

que se crie. 

Se existe regulação na publicidade em saúde, que se atue.

A saúde em Portugal, os profissionais de saúde e os utentes pre-

cisam de uma ERS ativa e empreendedora!

Luís Filipe Correia 

Presidente do Conselho
Deontológico e de Disciplina 
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Organização Regional Europeia da FDI

Europa prepara projeto sobre 
Educação Interprofissional

A Organização Regional Europeia (ERO) da 
Federação Dentária Internacional (FDI) e a As-
sociação para o Ensino de Medicina Dentária 
na Europa (ADEE) estão a desenvolver uma 
proposta para determinar a forma como a 
educação interprofissional é definida e inter-
pretada na zona ERO e na Europa. 

O projeto, intitulado “Uma Perspetiva Euro-
peia da Educação Interprofissional”, conside-
ra que esta matéria “pode constituir uma das 
vertentes mais importantes da formação em 
todas as profissões de saúde”. Esta proposta é 
dirigida por Nermin Yamalik, agente de liga-
ção da ERO para colaboração com a ADEE, e 
Corrado Paganelli, presidente da ADEE.

A escolha deste tema para o trabalho a de-
senvolver em conjunto pelos dois organismos 
europeus está relacionada com a constatação 
da inexistência de um modelo abrangente de 
implementação, mas apenas de diversos guias 
de boas práticas. “Mais ainda, as definições 
de educação interprofissional variam ligeira-
mente umas das outras”, alertam. 

Tanto a educação interprofissional, como a 
prática colaborativa, são assuntos que estão 
na agenda da FDI. Relativamente à questão da 
prática colaborativa, o grupo de trabalho so-
bre esta matéria elaborou um documento em 
2015, “Ótima Saúde Oral através da Educação 

Interprofissional e da Prática Colaborativa”, em 
que realçava a “importância desta temática a 
partir de uma perspetiva profissional”. Motivos 
que levaram a ERO a identificar a educação in-
terprofissional como o tema para um projeto a 
desenvolver em conjunto com a ADEE. 

A proposta foi enviada para todos os mem-
bros da secção europeia da Federação Dentá-
ria Internacional, a ERO, assim como o traba-
lho “Melhor saúde oral através da educação 
interprofissional e da prática colaborativa”, 
que é referido em “Uma Perspetiva Europeia 
da Educação Interprofissional”. 

Na primeira fase, está prevista a realização de 
uma consulta alargada no âmbito da ERO e 
da ADEE, sobre a definição e interpretação da 
educação interprofissional, tendo como prin-
cipal referência o recente documento da FDI.

A proposta pode ser consultada na página 
eletrónica da OMD, em www.omd.pt/noti-
cias/2017/10/pt-project-proposal-ero-adee.pdf.
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Conselho Europeu de Médicos Dentistas 

Ensino e Educação na agenda do 
Conselho
O Conselho Europeu de Médicos Dentistas 

(CED) faz lobby junto da Comissão Euro-

peia em tudo o que diz respeito à medici-

na dentária enquanto profissão. O excesso 

de profissionais, o ensino clínico e o per-

fil e currículo base dos médicos dentistas 

fazem parte dos assuntos mais atuais do 

organismo que representa todos os profis-

sionais a nível da Europa Comunitária. 

Para a regulação das profissões liberais na 

Comunidade Europeia foi criada uma Di-

retiva de Qualificações Profissionais (DQP) 

em 2005, que identifica e regulamenta 

várias profissões, entre elas, a profissão 

de “Dentista”. Para além disso, a Direti-

va criou ferramentas que facilitam a livre 

circulação de profissionais na Europa. Al-

gumas destas ferramentas que estão a ser 

agora introduzidas podem colocar a pro-

fissão em grande risco, pelo que também 

têm merecido grande atenção por parte 

do CED. No entanto, não será sobre este 

tema que nos iremos debruçar agora, mas 

sim sobre o que o CED tem feito em rela-

ção à Educação Dentária. 

Essa Diretiva (DQP) foi revista em 2013 e, 

entre as atualizações realizadas de grande 

importância para a profissão, consta a men-

ção a “5 anos e 5000 horas de formação” 

como mínimo necessário para ser reconhe-

cido um curso de Medicina Dentária na Eu-

ropa. A Diretiva de 2005 também contém 

o Anexo V.3/5.3.1, que define as áreas que 

devem fazer parte do currículo de um cur-

so de Medicina Dentária na Europa, e que 

ainda não foi atualizado. Face ao constante 

desenvolvimento do conhecimento e tec-

nológico, o CED entende que esse Anexo 

necessita urgentemente de ser atualizado.

Para a abordagem das questões de Educa-

ção Dentária, a relação entre o CED e a As-

sociação para o Ensino de Medicina Den-

tária na Europa (ADEE) tem-se estreitado 

nos últimos anos, graças à criação de uma 

task-force CED/ADEE. Nesta task-force 

participam ativamente, em representação 

do CED, elementos do grupo de trabalho 

“Educação e Qualificações Profissionais” 

(EQP) e elementos da direção da ADEE. 

O grupo de trabalho (EQP) do CED e a task-

-force são presididas por Paulo Ribeiro de 

Melo que, nessa qualidade e em represen-

tação do CED, tem sido presença constan-

te nos últimos anos no congresso anual da 

ADEE, o que tem facilitado ainda mais esta 

aproximação entre as duas organizações. 

Os temas de educação abordados durante 

os congressos da ADEE são abrangentes e 

extremamente atuais, debatendo-se estra-

tégias pedagógicas e políticas de elevada 

pertinência a nível europeu e mundial.

Nesse contexto, a task-force CED/ADEE 

trabalhou em conjunto, nos últimos anos, 

para preparar uma proposta de revisão 

do “Anexo” que fosse de encontro às 

exigências da Comissão Europeia e que 

culminou com a aprovação da Resolução 

“Update on the Annex V.3/5.3.1 of Direc-

tive 2005/36/EC (PQD)”, pelo CED, na sua 

Assembleia-Geral, em novembro de 2016. 

Esta Resolução também teve o apoio da 

Associação Europeia de Estudantes de Me-

dicina Dentária (EDSA).

Já em abril deste ano, Paulo Ribeiro de 

Melo, enquanto presidente do grupo de 

trabalho EQP do CED, teve a oportunida-

de de reunir com o responsável da Comis-

são Europeia no DG Internal Market pelo 

“Professional Qualifications and Skills”, 

em Bruxelas, András Zsigmund. Nessa reu-

nião, entregou formalmente a Resolução 

do CED, assim como a justificação científi-

ca para cada alteração sugerida. Esta pro-

posta não pode ser elaborada da forma 

que o CED e a ADEE consideram ideal, por 

ter sido condicionada pelas exigências da 

Comissão Europeia, mas contém os pon-

tos considerados fundamentais para que a 

atualização seja a mais adequada. Aguar-

da-se agora que a Comissão Europeia ati-

ve o processo de revisão do “Anexo” de 

forma a ser possível proceder à necessária 

atualização do mesmo.

Nesta reunião na Comissão Europeia, 

Paulo Ribeiro de Melo teve ainda a opor-

tunidade de abordar a problemática do 

excesso de profissionais e a necessidade 

de verificação da existência de formação 

clínica com pacientes nas faculdades eu-

ropeias. Aliás, o CED, através do grupo 

de trabalho EQP, tem trabalhado muito 

de perto com a EDSA, abordando várias 

questões relacionadas com o ensino da 

medicina dentária. Destas, destacam-se a 

necessidade de impor a existência de uma 

componente prática, com doentes, em 

todos os cursos de Medicina Dentária na 

Europa, e de criar medidas face ao excesso 

de profissionais. 

No âmbito das suas atividades relaciona-

das com o ensino e educação, o grupo de 

trabalho EQP preparou ainda, para a As-

sembleia-Geral do CED de maio de 2017, 

uma resolução “Profile of the dentist of 

the future - key driving forces in dentis-

try”, que foi aprovada por unanimidade 

e que está relacionada com o que se es-

pera que venha a ser o futuro profissional 

de Medicina Dentária. Esse documento 

incluiu contributos muito pertinentes da 

ADEE e da EDSA. 

Ainda no âmbito deste intercâmbio sobre 

temas de ensino e educação dentária com 

a ADEE, o CED participou na revisão do do-

cumento “Undergraduate Dental Educa-

tion: The European perspective” da ADEE, 

que se encontra a ser ultimado, enviando 

os seus contributos. Outra área em que o 

CED e a ADEE se encontram a trabalhar em 

conjunto diz respeito à formação contínua 

dos profissionais, estando programadas 

reuniões conjuntas para breve.
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Federação Dentária Internacional

Presidência tem rosto feminino

O Francês Patrick Hescot, até agora 
presidente da Federação Dentária 
Internacional, é substituído pela norte-
americana Kathryn Kell

A norte-americana Kathryn Kell é a nova 
presidente da Federação Dentária Interna-
cional (FDI), sucedendo ao francês Patrick 
Hescot. A 29 de agosto, no primeiro dia do 
Congresso Anual Mundial da FDI, que este 
ano se realizou em Madrid, a presidente 
eleita a 24 de setembro de 2015, assumiu 
o cargo, no qual se manterá pelos próximos 
dois anos. O seu mandato começou a 1 de 
setembro. 

Na sessão de boas-vindas do congresso da 
FDI, Patrick Hescot passou o testemunho 
a Kathryn Kell, numa cerimónia em que 
estiveram presentes vários representan-
tes da saúde, além dos dirigentes da FDI. 
Óscar Castro Reino, presidente da Associa-
ção Dentária Espanhola, Manuel Molina 
Muñoz, do Ministério da Saúde de Madrid, 
Dolors Montserrat, do Ministério da Saúde, 
Serviços Sociais e Igualdade de Espanha fo-
ram algumas das figuras que testemunha-

ram a tomada de posse. Diversos órgãos 
sociais da Ordem dos Médicos Dentistas 
também participaram na cerimónia. O bas-
tonário da OMD congratulou a nova presi-
dente e saudou o presidente cessante.

A nova líder da FDI é médica dentista no 
Iowa, EUA, e, nos últimos 17 anos, desem-
penhou papéis de liderança na FDI, nomea-
damente o cargo de tesoureiro. Kathryn 
Kell presidiu a Iowa Dental Association e, 
entre 2004 e 2008, foi membro da Ameri-
can Dental Association (ADA). 

Na edição de 2017 do congresso da FDI 
decorreu também a votação para eleger 
o próximo presidente, que sucederá a 
Kathryn Kell. O italiano Gerhard Seeber-
ger é o novo presidente eleito, ao vencer 
com 80% dos votos. O outro candidato, 
Jaime Edelson, recolheu 20% das vota-
ções.



omd | 59
Editorial





omd | 61
Global

Congresso Anual da Federação Dentária Internacional

FDI adota seis novas declarações de 
políticas

“Publicidade em Medicina Dentária”, 

“Saúde Oral ao Longo da Vida”, “CAD/ 

CAM na Medicina Dentária”, “Qualidade 

na Medicina Dentária”, “Sustentabilida-

de em Medicina Dentária” e “Gestão da 

Dor Odontogénica” são os títulos das seis 

declarações de políticas adotadas na As-

sembleia-Geral B, da Federação Dentária 

Internacional (FDI). 

A reunião aconteceu a 31 de agosto, du-

rante o Congresso Mundial Anual 2017, 

em Madrid, Espanha, e, além dos novos 

documentos, foram submetidas a uma 

extensa revisão três declarações de po-

líticas: “O Uso do Flúor para a Promoção 

da Saúde Oral”, “Formação Contínua em 

Medicina Dentária” e “O Exercício da Me-

dicina Dentária e as Entidades Terceiras”. 

A OMD participou neste encontro e este-

ve representada pelo bastonário, Orlando 

Monteiro da Silva, pelo vice-presidente do 

Conselho Diretivo, Pedro Pires, pelo repre-

sentante da Região Autónoma da Madeira 

no Conselho Diretivo, Gil Fernandes Al-

ves, e pela presidente da Comissão Orga-

nizadora do 26º Congresso da OMD, Ana 

Mano Azul. 

As declarações de políticas apresentam a 

visão da FDI sobre várias matérias relacio-

nadas com a profissão e com as políticas 

de saúde oral. Recorde-se que um dos 

objetivos da organização internacional 

consiste em disseminar, a nível mundial, 

estratégias, protocolos e informações re-

lacionadas com todos os aspetos da saúde 

oral. 

Os documentos agora aprovados resultam 

da consulta, discussão e consenso entre os 

vários profissionais de medicina dentária 

que integram a FDI.

As resoluções foram traduzidas e encon-

tram-se disponíveis para consulta na pá-

gina eletrónica da OMD, em www.omd.

pt/md/fdi:

-  CAD/CAM na Medicina Dentária - www.

omd.pt/md/fdi/cad-cam; 

-  Publicidade em Medicina Dentária - 

www.omd.pt/md/fdi/publicidade-medici-

na-dentaria; 

-  Saúde Oral ao Longo da Vida - www.

omd.pt/md/fdi/saude-oral;

-  Qualidade na Medicina Dentária - www.

omd.pt/md/fdi/qualidade-medicina-den-

taria;

-  Sustentabilidade em Medicina Dentária 

- www.omd.pt/md/fdi/sustentabilidade- 

medicina-dentaria;

-  Gestão da Dor Odontogénica - www.omd.

pt/md/fdi/gestao-dor-odontogenica; 

-  O Uso do Flúor para a Promoção da Saú-

de Oral | Revisão - www.omd.pt/md/fdi/

fluor-saude-oral;

-  Formação Contínua em Medicina Den-

tária | Revisão - www.omd.pt/md/fdi/for-

macao-continua;

-  O Exercício da Medicina Dentária e as En-

tidades Terceiras | Revisão - www.omd.pt/

md/fdi/exercicio-medicina-dentaria. 

Delegação portuguesa no Congresso Anual da Federação Dentária Internacional, realizado em Madrid
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