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Editorial

“A medicina dentária 
é uma profissão 
única, que combina a 
conceção intelectual 
de um trabalho 
com a execução 
médica, operatória e 
cirúrgica do mesmo 
com procedimentos 
adequados realizados 
no paciente”

20 anos de Ordem dos 

Médicos Dentistas

Desde que se formaram os primeiros mé-

dicos dentistas, em 1979, até aos dias de 

hoje, um longo caminho foi percorrido. 

Decidimos organizar os “Encontros com a 

Ordem” para celebrar os 20 anos, a afir-

mação da profissão e o reconhecimento 

que a mesma alcançou, através do esforço 

para o qual muitos contribuíram.

Um marco fundamental foi sem dúvida a 

criação, em 1998, da Ordem dos Médicos 

Dentistas.

A criação da Ordem vem reconhecer a 

medicina dentária e a sua capacidade de 

autorregulação.

Após 20 anos sobre essa data, comemo-

ramos uma história de sucesso, o sucesso 

dos médicos dentistas, o sucesso de cada 

um de vós. Comemoramos a afirmação da 

medicina dentária que tem conseguido, 

perante circunstâncias muito adversas, 

elevar-se a um patamar que poucos alme-

jaram...

Uma das várias atribuições regulatórias 

da OMD, talvez a mais importante, é a 

da atribuição em exclusivo de títulos pro-

fissionais, por delegação de poderes por 

parte do Estado Português, por via da 

Lei, ou seja, do seu Estatuto. Os títulos e 

qualificações profissionais são diferentes 

dos títulos e qualificações académicas. O 

licenciado ou titular do mestrado inte-

grado em medicina dentária não é ain-

da médico dentista. Só a Ordem analisa 

as qualificações académicas de cada um, 

atestando a capacitação profissional e 

atribui o título de médico dentista.

Assim, nada mais pertinente que celebrar 

esta missão pública da nossa Ordem, por 

todo o país e mais tarde no congresso, 

envolvendo todos os colegas, através da 

entrega de um diploma comemorativo de 

um título profissional que apenas a Or-

dem atribui: o de médico dentista. 

Vincamos, assim, estes 20 anos de forma 

participativa, integrada por todo o país, 

envolvendo os médicos dentistas.

Para além dos “Encontros com a Or-

dem”, proporcionaremos a participação 

no maior e melhor congresso português 

e um dos maiores e melhores do mundo, 

dando a possibilidade aos colegas de se 

inscreverem no mesmo até dia 18 de ju-

lho, exclusivamente online, por 20 euros. 

Com um jantar comemorativo que pre-

tendemos enorme, através de um valor, 

também simbólico, de 20 euros. 

É o ano dos 20!

E também aí, no congresso, muitas sur-

presas e comemorações nos esperam.

Viva a Ordem dos Médicos Dentistas, Viva 

a medicina dentária, vivam os médicos 

dentistas!

O bastonário

Orlando Monteiro da Silva
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Aconteceu

Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade
Médico dentista integra direção de 

entidade multiprofissional

Plano Nacional de Saúde
Maria de Fátima Quitério é a 

nova diretora executiva
Maria de Fátima Andrada 
Vandervilde da Silva Quitério foi 
nomeada diretora executiva do 
Plano Nacional de Saúde (PNS), 
de acordo com o Despacho 
n.º 1772/2018 do gabinete do 
secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde, publicado em Diário 
da República, a 8 de fevereiro. 
A nova responsável é assistente 
graduada da carreira médica 
de saúde pública, do mapa 
de pessoal da Administração 
Regional de Saúde e Vale do 
Tejo, I. P. e assumiu funções a 1 
de fevereiro. 
Ana Cristina Garcia e Maria Manuela Felício foram 
nomeadas para a coordenação técnica da Estratégia 

e do Plano Nacional de 
Saúde. 
O PNS apresenta-se como 
um instrumento estraté-
gico, que possibilita o ali-
nhamento das políticas de 
saúde, de forma coerente 
e fundamentada, com a 
finalidade de maximizar 
os ganhos em saúde para 
a população do país onde 
é aplicado. Envolve diver-
sos intervenientes, desde 
o prestador de cuidados 
de saúde ao cidadão, pas-
sando pela administração 

central e setores governamentais e não-governa-
mentais.

André Brandão de Almeida, médico dentista, 
foi recentemente eleito para os órgãos sociais 
da Associação de Unidades de Cuidados na 
Comunidade (AUCC), para o mandato 2018 – 2021. 
A organização, sem fins lucrativos, congrega e 
representa profissionais que integram as Unidades 
de Cuidados na Comunidade (UCC), no âmbito dos 
Cuidados de Saúde Primários, do Serviço Nacional 
de Saúde. 
As UCC são compostas por equipas multidisciplinares, 
constituídas por enfermeiros, médicos, psicólogos, 
nutricionistas, assistentes sociais, assistentes 
técnicos, assistentes operacionais e técnicos de 
diagnóstico e terapêutica. 
Para André Brandão de Almeida, “enquanto 
médico dentista, e apesar de não estarmos, pelo 
menos ainda, integrados nestas unidades, espero 
estar à altura das exigências da profissão”. 
Estas unidades prestam cuidados de saúde e 
apoio psicológico e social, a nível domiciliário e 
comunitário, nomeadamente a indivíduos, famílias 
e grupos mais vulneráveis, que se encontrem 
em situação de maior risco ou dependência 
física e funcional ou doença que implique 
acompanhamento próximo.
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In Memoriam
Rui Pinto 
Cardoso

A Ordem dos Médicos Dentistas apresenta 

as mais sentidas condolências à família e 

amigos, pelo falecimento, no dia 11 de 

fevereiro, do estimado colega Rui Pinto 

Cardoso. 

Natural do Porto, membro nº 3507 

da Ordem, licenciou-se em medicina 

dentária no Instituto Universitário de 

Ciências da Saúde, em 2001.

Folhetos 
informativos

Entidade 
Reguladora da 

Saúde 

Nova contratação
Assessoria ao Conselho Diretivo 

Maria de Belém Roseira
Comissão de Revisão da Lei de 

Bases da Saúde 

No Dia Mundial da Saúde, que se assinala 
a 7 de abril, a ERS procedeu à divulgação 
de alguns folhetos informativos sobre 
diversos temas com informações úteis 
para os utentes. 
Enquanto figura central do sistema 
de saúde, devem ser dadas ao utente 
as condições necessárias para tomar 
decisões livres e esclarecidas.
Tendo em conta a assimetria de 
informação existente no setor da saúde, 
no âmbito da constante intervenção da 
Entidade Reguladora da Saúde (ERS) 
para garantia dos direitos e interesses 
do utente, destaca-se a importância 
de promover a cooperação com os 
estabelecimentos prestadores de 
cuidados de saúde, no desenvolvimento 
de ações de reforço da literacia em saúde 
e de capacitação do utente na tomada 
de decisão.
Os folhetos sobre os temas “A ERS e o 
Utente dos Serviços de Saúde”, “Os 
Direitos e os Deveres dos Utentes” e 
“Resolução de Conflitos na ERS” podem 
ser consultados no site da ERS em https://
www.ers.pt/pages/73?news_id=1767.

A OMD procedeu ao reforço da sua 
equipa de colaboradores, com a 
contratação de Joana Mendes, para 
coadjuvar na assessoria ao Conselho 
Diretivo e apoio ao Departamento 
Jurídico.
Licenciada em Ciência da Informação 
pela Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Joana Mendes 
tem 28 anos e está ao serviço da OMD 
desde o início de abril.

A ex-ministra da Saúde, Maria de 
Belém Roseira, vai presidir a Comissão 
de Revisão da Lei de Bases da Saúde, 
criada a 31 de janeiro por despacho 
do ministro da Saúde, Adalberto 
Campos Fernandes. A Comissão terá 
por missão elaborar, até ao início da 
legislatura 2018/2019, uma proposta 
de lei com projeto de articulado, 
com vista à revisão da Lei de Bases da 
Saúde nº 48/90, de 24 de agosto, que 
se encontra atualmente em vigor.   
Durante a audição na Comissão de 
Saúde da Assembleia da República, 
que aconteceu em fevereiro, 
Adalberto Campos Fernandes revelou 
que o Governo solicitou a Maria de 
Belém Roseira para “liderar uma 
comissão que irá discutir a lei de bases 
do setor da saúde, nos critérios que ela 
própria definirá, e que possa acolher 
todas as sensibilidades da sociedade 
portuguesa”.
Para a preparação do documento, 
este grupo “consultará especialistas 
das várias áreas do saber que sejam 
necessários para a elaboração do 
primeiro projeto”. A Comissão integra 
as personalidades André Dias Pereira, 
professor da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra; Cláudia 
Monge, advogada e professora 
auxiliar da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa; Helena Pereira 
de Melo, professora da Faculdade 
de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa; Isabel Saraiva, vice-presidente e 
presidente de associações de doentes; 
e Sofia Crisóstomo, coordenadora do 
projeto «Mais Participação, Melhor 
Saúde» e membro de associações de 
doentes. Ainda, de acordo com o 
despacho publicado a 2 de fevereiro, 
em Diário da República, prestarão o seu 
conselho à Comissão, quando solicitado, 
José Reis Novais, professor associado da 
Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, e Luísa Neto, professora 
associada da Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto.
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Encontros com a Ordem

OMD celebra 20 anos com iniciativas por 
todo o país

2018 é o ano em que a OMD comemora 

duas décadas de vida enquanto ordem pro-

fissional. Para assinalar as 20 primaveras 

vai percorrer várias localidades de Portugal 

Continental e das Regiões Autónomas, com 

o intuito de reunir com os médicos dentis-

tas que se encontram nos diversos pontos 

do país. A iniciativa, intitulada “Encontros 

com a Ordem”, arranca já em maio. 

O Palácio da Bolsa, no Porto, é o local de 

partida, a 19 de maio, para uma viagem 

com paragens em Vila Real, Faro, Braga, 

Setúbal, Covilhã, Coimbra, Évora, Lisboa, 

Angra do Heroísmo e S. Miguel (Açores) 

e Funchal (Madeira). O momento alto de 

cada sessão é a entrega de um diploma 

que celebra o reconhecimento do título de 

médico dentista. Este será atribuído apenas 

aos profissionais com inscrição na Ordem 

anterior a 2018. 

A participação nos eventos está sujeita 

a inscrição obrigatória. Assim, os inte-

ressados devem preencher o formulário 

que receberam por correio eletrónico. 

O encontro é aberto a todos os médicos 

dentistas. 

Com esta iniciativa, a OMD pretende eter-

nizar o dia em que foi aprovada na Assem-

bleia da República a Lei Nº 82/98, de 10/12, 

que criou a Ordem dos Médicos Dentistas, 

um acontecimento decisivo para os médicos 

dentistas e para a profissão. 

Novidades no Congresso

Paralelamente aos “Encontros com a Or-

dem”, está a ser preparada uma cerimónia 

de entrega do diploma de título profis-

sional de médico dentista aos inscritos na 

OMD desde 1 de janeiro de 2018, que terá 

lugar no 27º Congresso da Ordem dos Mé-

dicos Dentistas. Também os membros que 

não tiverem oportunidade de estar presen-

tes nos 13 eventos, organizados entre maio 

e outubro, podem levantar o seu diploma 

no congresso mediante inscrição. 

Mas as novidades no encontro anual de me-

dicina dentária não ficam por aqui. Até 18 

de julho, todos os médicos dentistas e estu-

dantes de mestrado integrado de medicina 

dentária (em Portugal) que se inscrevam 

online no congresso beneficiam de um va-

lor simbólico de 20€. Já os novos membros, 

inscritos na Ordem, entre 1 de janeiro e 15 

de outubro de 2018, têm acesso gratuito ao 

27º Congresso (inscrição obrigatória).

Este ano, o encontro regressa à Exponor, 

em Matosinhos (Porto) e o programa pro-

visório pode ser consultado na página ele-

trónica da OMD, em www.omd.pt/congres-

so/2018. 
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Dia Mundial da Saúde Oral 

Médicos dentistas em todos os 
agrupamentos de centros de saúde até 
2019

Diogo Mateus, presidente da Câmara Municipal de Pombal, Orlando Monteiro da Silva, 
bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, Rosa Reis Marques, presidente da Administração Regional de Saúde do Centro 

“Está em desenvolvimento 
o Projeto Escovar na Escola 

que pretende incentivar 
atividades de promoção da 

saúde oral, que incluam 
a escovagem dos dentes 

efetuada diariamente em 
ambiente escolar”

“O Governo está a trabalhar ativamente no sentido de dotar todos os 55 agrupamentos de centros de saúde 
com um médico dentista”, anunciou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, em Pombal, 
à margem da sessão comemorativa do Dia Mundial da Saúde Oral, que se assinalou a 20 de março. A OMD 
“aplaude a iniciativa” e lembra que é fundamental a criação da carreira de medicina dentária no SNS, “um passo 
decisivo”.

Segundo Fernando Araújo, “haver equi-
dade para os portugueses em todo o 
território” é o objetivo governamental. 
Para alcançar a meta, deverão “abrir 
cerca de 15 centros de saúde em todo 
o país, nas várias regiões”. Os restantes 
médicos dentistas serão colocados no 
primeiro semestre de 2019. O secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde afirmou 
que o Governo tem “uma enorme for-
ça de vontade”, para que tal aconteça. 
“Trabalhando com a Ordem dos Médicos 
Dentistas, com os municípios e com a Di-
reção-Geral de Saúde tenho confiança 
que o vamos conseguir atingir”, referiu.
Para Orlando Monteiro da Silva, “Portu-
gal está no bom caminho”. O bastonário 
da OMD considerou tratar-se de “uma 
meta importante” e notou que “há um 
passo que é decisivo e fundamental - que 
vai ajudar a que tudo funcione muitíssi-
mo melhor, com os médicos dentistas 
numa interdisciplinaridade com outros 
profissionais de saúde oral – que é a cria-
ção da carreira de medicina dentária, 
que já foi aprovada pelo Ministério da 
Saúde, com um grupo de trabalho que ti-

nha sido estabelecido pelo senhor secre-
tário de Estado, e que agora aguarda, da 
parte do Ministério das Finanças, a sua 
aprovação. Esse passo é fundamental, 
porque neste momento os médicos den-
tistas não têm o enquadramento dentro 
do Serviço Nacional de Saúde”. 
O Governo divulgou ainda que, atual-
mente, 24 agrupamentos de saúde estão 
dotados com consultórios de medicina 
dentária. Desde que o projeto arrancou, 

39 mil utentes do SNS tiveram acesso a 
estas consultas e foram realizados cerca 
de 57 mil tratamentos. 

APOSTA NA DESCENTRALIZAÇÃO
Este ano, Pombal foi o local eleito para 
o arranque das comemorações do Dia 
Mundial da Saúde Oral. Considerado um 
“exemplo de excelência”, o secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde elogiou o 
trabalho desenvolvido “na promoção da 
literacia em saúde oral nas escolas des-
te concelho, através da integração desta 
temática numa abordagem transversal 
ao currículo escolar”. O responsável des-
tacou a “dedicação e a entrega das pes-
soas envolvidas no projeto SOBE – Saúde 
Oral Bibliotecas Escolares” que, no caso 
de Pombal, já chegou a mais de 2.600 
crianças, desde que foi implementado 
em 2005. 
No âmbito do SOBE, Catarina Sena, 
subdiretora-geral da Saúde, acrescen-
tou que “está em desenvolvimento o 
Projeto Escovar na Escola que preten-
de incentivar atividades de promoção 
da saúde oral, que incluam a escova-
gem dos dentes efetuada diariamente 
em ambiente escolar”. Por outro lado, 
anunciou que a partir de 20 de mar-
ço, este passa a designar-se “Projeto 
SOBE+, alargando, assim, o seu âmbito 
a outras áreas da saúde”. Para tal, após 
a sessão foi celebrado “um protocolo 
entre as três instituições: DGS, Rede Bi-
bliotecas Escolares e Plano Nacional de 
Leitura”. 
Foi também durante esta cerimónia que 
Fernando Araújo anunciou a “contrata-
ção de um médico dentista para o cen-
tro de saúde de Pombal”, possibilitan-
do a criação de um gabinete de saúde 
oral naquela unidade, em parceria com 
o município e a Administração Regional 
de Saúde do Centro. O presidente da Câ-
mara de Pombal recebeu a notícia como 
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Da esquerda para a direita, Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Mafalda Oliveira, médica dentista do centro de saúde de São Miguel, Orlando Monteiro da 
Silva, bastonário da OMD, e Graça Moura, diretora do centro de saúde

Da esquerda para direita, Paulo Ribeiro de Melo, presidente da Mesa do Conselho Geral da 
Ordem dos Médicos Dentistas, Artur Miler, médico dentista no Centro de Saúde de Montemor-
o-Novo), Francisco Coelho Gil, representante da Região Centro no Conselho Diretivo da OMD, 
Mafalda Oliveira, médica dentista no Centro de Saúde de São Miguel – Castelo Branco, Orlando 
Monteiro da Silva, bastonário da OMD, Manuel Lourenço Nunes, médico dentista no ACES de 
Castelo Branco, e Margarida Rosa do Céu, médica dentista da DGS.

“uma resposta positiva”, que permitirá 
“alargar de forma progressiva no nosso 
território o conjunto de soluções que 
disponibilizamos à nossa população”. “O 
município tem procurado, na medida das 
suas possibilidades e no campo das nos-
sas responsabilidades municipais, con-
tribuir para a promoção de uma melhor 
saúde oral, com o intuito de auxiliarmos 
as famílias e a nossa comunidade a ter 
uma sensibilidade maior para estas ques-
tões”, explicou Diogo Mateus. 
Na sessão solene, a subdiretora-geral 
da Saúde aproveitou para apresentar 
os mais recentes resultados da estraté-
gia adotada desde 2008: realização de 
tratamentos preventivos e curativos, 
nomeadamente através do cheque-den-
tista. “Até à presente data, 3,5 milhões 
de utentes realizaram 12,5 milhões de 
tratamentos, sendo que 60% são tra-
tamentos preventivos”, referenciou. 

Na vertente do Projeto de Intervenção 
Precoce no Cancro Oral, Catarina Sena, 
indicou que, “desde 2014, já foram de-
tetadas e encaminhadas para os IPO 129 
lesões malignas e referenciadas para en-
caminhamento hospitalar 168 lesões po-
tencialmente malignas”. A responsável 
ressalvou ainda os bons resultados do 
III Estudo Nacional de Prevalência das 
Doenças Orais: “a média de dentes ca-
riados, perdidos e obturados (CPO) aos 
12 anos evoluiu de 2,95, no ano 2000, 
para 1,48, em 2006 e 1,18, em 2013. Em 
Portugal já foi atingida a meta preco-
nizada pela OMS para 2020 (índice CPO 
inferior a 1,5); o número médio de den-
tes com selantes de fissura aos 12 anos 
passou de 1,60 para 3,61 entre os estu-
dos de 2006 e 2013, um claro resultado 
da nova estratégia adotada”.

OMD DISTRIBUIU KITS DE SAÚDE 
ORAL
À tarde, foi a vez de Castelo Branco rece-
ber o Governo e a OMD, numa iniciativa 
em que a Ordem distribuiu 300 kits de 
saúde oral (compostos por escova e pasta 
de dentes, cedidos pela empresa Pierre 
Fabre Oral Care, bem como uma brochu-
ra e folhetos educativos para prevenir 
as doenças orais) no centro de saúde de 
São Miguel da Unidade Local de Saúde 
de Castelo Branco. 
Nesta iniciativa, o bastonário da OMD 
salientou que “o nosso objetivo é de-
monstrar que não há saúde em geral sem 
saúde oral. A saúde oral tem um papel 
absolutamente determinante em outras 
doenças. A cárie é a doença mais comum 
em todo o mundo e segundo a Organi-
zação Mundial de Saúde afeta 90% da 
população mundial. Em Portugal, desde 

Direção-Geral da Saúde, Rede Bibliotecas Escolares e Plano Nacional de Leitura assinam 
protocolo de colaboração 
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a criação do programa cheque-dentista, 
em 2008, o número de dentes cariados 
nas crianças tem vindo a cair e, em simul-
tâneo, tem vindo a aumentar o número 
de dentes tratados. Temos resultados no-
táveis que seguramente vão fazer com 
que, no futuro, o número de idosos sem 
dentes diminua fortemente”.
O centro de saúde de São Miguel come-
çou a disponibilizar consultas de saúde 
oral no final do ano passado e foi inau-
gurado por Fernando Araújo na tarde de 
20 de março. 

MADEIRA: SAÚDE ORAL NAS ESCOLAS
Na Madeira, o Dia Mundial da Saúde 
Oral foi assinalado com a conferência 
Promoção da Saúde Oral na RAM. No 

evento, o presidente do Governo Regio-
nal, Miguel Albuquerque, apresentou 
os resultados do programa “Madeira a 
Sorrir” 2016-2017. O projeto abrange 
cerca de sete mil alunos do pré-escolar e 
dos primeiros anos do 1º ciclo e os indi-
cadores mostram que permitiu reduzir a 
prevalência de cáries dentárias em 22%, 
desde 2016. Nesse sentido, “o grande 
objetivo agora é fazer o reforço do in-
vestimento nesta área e tentar abarcar 
do ponto de vista da prevenção o maior 
número ou a totalidade da população 
juvenil da Região Autónoma da Madei-
ra”. 
À margem da conferência, o representan-
te da RAM no Conselho Diretivo da OMD, 
Gil Fernandes Alves, congratulou-se com 

a decisão governamental de aceitar a 
proposta apresentada pela Ordem no 
sentido de retomar o “Madeira a Sorrir”, 
que tinha sido interrompido em 2010. 
No entanto, salientou que há ainda um 
longo caminho a percorrer, já que o pro-
grama anterior englobava 20 mil crian-
ças e jovens dos 3 aos 13 anos. “Não são 
programas comparáveis, mas é essencial 
que se continue a promover a saúde oral 
e está-se a fazer algo que é importante 
para não deixar cair todo o trabalho que 
tinha sido feito nos 15 anos anteriores”, 
explicou. Gil Fernandes Alves afirmou 
ainda que gostaria que a medicina dentá-
ria chegasse a todos os centros de saúde 
da RAM e não apenas a alguns. 

“SAY AHH”
O mote escolhido pela Federação Den-
tária Internacional (FDI) para assinalar o 
Dia Mundial da Saúde Oral foi “Diz ahh. 
A tua boca. A tua saúde”. A efeméride 
foi criada pela FDI para alertar para a 
consciencialização global da importân-
cia da prevenção e controlo das doenças 
orais. 

“O grande objetivo 
agora é fazer o reforço do 
investimento nesta área e 

tentar abarcar do ponto de 
vista da prevenção o maior 

número ou a totalidade 
da população juvenil da 

Região Autónoma da 
Madeira”

Mafalda Oliveira, médica dentista
Centro de saúde de São Miguel da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco

“Um dos grandes objetivos é a redução da incidência das doenças orais”
Este projeto visa um grande futuro na saú-
de oral e no bem-estar de cada indivíduo. 
É com muito gosto e carinho que o abra-
ço, conseguindo com dedicação ajudar os 
mais necessitados e, apesar de ser um pro-
grama recente, é de enaltecer que é mui-
to vantajoso para a população em geral, 
apresentando-se em constante evolução.
Acolhemos toda a comunidade de modo 
igual, promovendo a saúde oral, preve-
nindo e tratando as complicações orais 

associadas ao sistema estomatognático, 
bem como instruindo e motivando os 
conhecimentos e comportamentos desta.
Um dos grandes objetivos é a redução da 
incidência e da prevalência das doenças 
orais na população em geral, mas com 
mais foco nos mais urgentes ao nível da 
saúde e nos mais suscetíveis nas condi-
ções socioeconómicas.
Baseia-se numa estratégia de conhe-
cimentos e procedimentos simpli-

ficados, que está orientada para a 
satisfação de necessidades de saúde 
que influem nos níveis de bem-estar 
e na qualidade de vida da popula-
ção beneficiária, ao longo do ciclo 
de vida.
O número de população vem a aumen-
tar, cada vez mais, contudo não deixa 
de haver convicção e confiança para que 
este projeto seja abraçado numa forma 
prosperada.
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São João da Pesqueira, Tabuaço e Moimenta da Beira for-
malizaram a adesão ao projeto que arrancou em 2016 e 
que tem como prioridade chegar a todos os ACES do país. 
A 16 de fevereiro, foi a vez das câmaras municipais destes 
concelhos e da Administração Regional de Saúde (ACES) 
Douro Sul assinarem os protocolos do “Projeto-piloto: Mé-
dicos Dentistas nos Centros de Saúde”.
O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando 
Araújo, o bastonário da OMD, Orlando Monteiro da Silva, 
o diretor executivo do ACES Douro Sul, Rui Dionísio, e o 
presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte, Pimenta 
Marinho, estiveram nos três municípios para participar nas 
cerimónias e conhecerem os novos gabinetes de medicina 
dentária. Estes centros de saúde servem cerca de 24 mil 
utentes inscritos, os quais dispõem atualmente de médicos 
dentistas nas equipas de saúde familiar. 
Fernando Araújo reforçou o “foco especial” que a medici-
na dentária tem nas prioridades do Ministério da Saúde e 
afirmou que um dos objetivos consiste em “trabalhar na 
criação da carreira destes imprescindíveis profissionais no 
SNS”. O bastonário da OMD, Orlando Monteiro da Silva, 
salientou o envolvimento dos presidentes de câmara em 
todo o processo e parabenizou os municípios por “dispo-
nibilizarem a saúde oral” às populações.

Médicos dentistas no SNS  

Consultas de medicina dentária 
alargadas a três municípios de Viseu

O Centro de Saúde de S. João da Pesqueira passou a 
estar dotado de um gabinete de medicina dentária. A 
inauguração decorreu com a presença do secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, do presidente 
da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira, Manuel 
Cordeiro, do presidente da ARS Norte, Pimenta Marinho, 
do diretor executivo do ACES Douro Sul, Rui Dionísio, e 
do bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando 
Monteiro da Silva

Visita ao gabinete de medicina dentária que funciona no Centro de Saúde de 
Moimenta da Beira. Da esquerda para a direita, Fernando Araújo, secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, José Eduardo Ferreira, presidente da Câmara 
Municipal de Moimenta da Beira, Pimenta Marinho, diretor executivo do 
ACES Douro Sul, Rui Dionísio, presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte, 
e Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD
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A acompanhar as sessões estiveram o representante do Conselho Di-
retivo da OMD no grupo de trabalho nomeado pelo Governo para 
analisar o enquadramento da atividade dos dentistas no âmbito do 
SNS, Artur Lima, e o médico dentista Artur Miler. 
Atualmente, de acordo com os dados do SNS, os gabinetes de saúde 
oral estão em pleno funcionamento em mais de 50 centros de saúde 
do país. Até ao final da legislatura, o objetivo governamental passa 
por criar pelo menos uma unidade de medicina dentária por agrupa-
mento de centros de saúde.

Presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, Carlos Carvalho (à 
esquerda), acompanhou a visita ao novo serviço de saúde oral no 
Centro de Saúde de Tabuaço
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Responsabilidade social

Médicos dentistas solidários com refugiados 
sírios
Março, mês em que se assinalaram sete anos 
de guerra na Síria, o alto-comissário das 
Nações Unidas para os Refugiados, Filippo 
Grandi, revelou que o conflito já obrigou 5,6 
milhões a abandonarem as suas casas. As es-
tatísticas apontam ainda que a cada minuto 
morrem cerca de 100 pessoas no mundo. O 
equivalente a duas por segundo, sendo pro-
vável que uma delas esteja na Síria. Neste ce-
nário sombrio surgem projetos que trazem 
esperança. É o caso da Plataforma Global de 
Apoio a Estudantes Sírios, à qual ano após 
ano se juntam mais parceiros, incluindo mé-
dicos dentistas. 
A Revista da OMD foi ouvir os testemunhos 
destes profissionais, que dizem “sim” sem-
pre que recebem um apelo deste projeto. A 
sua missão? Proporcionar cuidados de saúde 
oral a quem perdeu quase tudo, exceto a 
crença num futuro melhor. A OMD integra 
a plataforma que foi fundada pelo ex-Pre-
sidente da República, Jorge Sampaio, em 
2013 e tem como finalidade atribuir bolsas 
de estudo a alunos sírios do ensino superior, 
para que estes possam continuar a sua for-
mação num ambiente seguro. 
A iniciativa de Sampaio, que conta com 
parceiros como o Conselho Europeu, o Alto 
Comissariado da Organização das Nações 
Unidas (ONU), a Liga dos Estados Árabe, o 
Instituto para a Educação Internacional dos 
Estados Unidos, a União para o Mediterrâ-
neo e Governos, tem merecido o reconheci-
mento internacional. É o caso do Comissário 
Europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão 
de Crises, Christos Stylianides, que constatou 
publicamente que “Portugal está a liderar 
pelo exemplo no acolhimento de refugia-
dos” da Síria.
A Ordem dos Médicos Dentistas juntou-se à 
causa através de alguns dos seus membros 
que disponibilizam pro bono todos os cui-
dados de medicina dentária aos bolseiros. 
Tratam-se de estudantes oriundos de áreas 
tão diversas, como a arquitetura, matemáti-
ca, direito ou robótica, que chegam ao país 
com necessidades a vários níveis, incluindo 
de saúde oral. Os médicos dentistas que 
abraçaram esta causa assumem este papel: 
realizar os tratamentos necessários e, em si-
multâneo, educar e promover bons hábitos 
de higienização. Um trabalho cujo mérito 
foi referenciado no último relatório anual 
da Plataforma Global de Apoio a Estudan-

tes Sírios, através da menção da OMD e dos 
médicos dentistas enquanto parceiros da co-
munidade que participa no projeto. 
“Bem-haja pelo seu generoso contributo e 
firme apoio! Contamos consigo para conti-
nuar a nossa missão no ano letivo de 2017-
2018” é a mensagem de agradecimento para 
todos os profissionais de medicina dentária 

que têm contribuído para o êxito do proje-
to. Só em 2016, a plataforma atribuiu bolsas 
a mais de 154 alunos. Nesse mesmo ano, 27 
concluíram os estudos e dois receberam pré-
mios de excelência académica. Para o ano 
académico 2017/2018, o objetivo do projeto 
passa por conseguir trazer 100 alunas sírias 
para terminar a sua formação em Portugal. 

ROMD - O que o motivou a integrar o programa 
da Global Platform for Syrian Students e 
qual a aprendizagem que tem tirado desta 
experiência?

Fernando Cunha, médico dentista 
“A minha colaboração com a Associação Plataforma 
Global para Estudantes Sírios (APGES) surgiu como 
resposta a uma solicitação do bastonário da OMD, no 
sentido de prestar cuidados de saúde oral a uns estu-
dantes sírios a estudar na Universidade do Minho, no 
polo de Guimarães. Ainda que a minha clínica esteja 
localizada em Fafe, a nossa equipa colocou-se ime-
diatamente ao dispor, entusiasmada com a possibili-
dade de contribuir para uma ação tão meritória.
Assim, passamos a integrar o programa da APGES 
e a prestar assistência a alguns estudantes sírios da 
Universidade do Minho. O nível cultural dos mesmos 
é elevado, todos falam alguma coisa de português e 
dominam o inglês, sendo todos estudantes de pós-graduação.
A situação geral de saúde oral é aceitável, havendo alguns casos que necessitaram de 
cuidados mais específicos (exodontias de dentes inclusos, tratamentos endodônticos de 
molares, etc.). 
Acabamos por estabelecer um excelente relacionamento com todos os estudantes, res-
peitando sempre as suas debilidades emocionais, quer pela situação de guerra que vivem 
no seu país, quer pela situação de distanciamento pelo facto de estarem a estudar tão 
longe da sua terra e dos seus. Tem sido uma experiência enriquecedora para toda a nossa 
equipa e em que todos se mantêm empenhados. Faço a devida referência ao Dr. Jorge 
Sampaio pelo excelente trabalho que tem realizado no apoio a estes estudantes tão 
merecedores do nosso apoio.” 

Marta Novais, 
médica dentista 
“Ter a oportunidade de ajudar os estudantes sírios 
com carências no âmbito da saúde oral enche-me 
a alma, permite conhecer novas culturas e realida-
des de um povo que necessita que lhe devolvam um 
sorriso.“
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Filipa Vaz Pereira, médica 
dentista 
“Se todos ajudarmos podemos fa-
zer a diferença, por mais pequena 
que seja, na vida dos jovens re-
fugiados sírios em Portugal.” Foi 
este o pensamento que me fez 
colaborar com a Plataforma Glo-
bal de Assistência Académica de 
Emergência a Estudantes Sírios. In-
tegrar este projeto foi importante 
para mim a nível profissional mas, 
acima de tudo, a nível pessoal. Per-
mitiu-me perceber mais de perto a verdadeira dificuldade de todos 
os sírios, da tragédia que se vive no país e das histórias reais e dra-
máticas contadas na primeira pessoa. É, de facto, nefasto o efeito 
que uma guerra pode ter num país e no seu povo. Iniciativas como 
esta contribuem para que estes estudantes voltem a ter uma vida 
normal, arranjar emprego e construir uma família, feliz, longe de 
conflitos. A saúde oral, apesar de ser uma parte muito pequena das 
vidas destas pessoas, é a nossa forma de contribuir para melhorar o 
seu bem-estar.”

Presidente da República condecora Jorge Sampaio pelo 
apoio aos sírios 
O antigo Presidente da República foi condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa com o Grande-Colar Ordem do Infante D. Henrique, pelo 
projeto de apoio aos estudantes refugiados sírios. A distinção foi atribuída no encerramento de uma conferência internacional sobre o 
ensino superior em situações de emergência e “significa a projeção universal de uma causa e de um esforço em que se empenhou bri-
lhantemente”. O Presidente da República observou que Jorge Sampaio “remou contra a maré por uma causa fundamental”, através de 
“uma iniciativa solitária”, que teve “o apoio dos sucessivos governos portugueses e de muitas instituições, portuguesas e estrangeiras”.
Desde a sua criação em 2013, a Plataforma Global de Assistência Académica de Emergência a Estudantes Sírios possibilitou que mais de 
uma centena de estudantes provenientes da Síria fossem acolhidos em Portugal para continuarem os seus estudos e distribuiu ainda bol-
sas de estudo a várias dezenas de jovens no Líbano e Jordânia.
No ano passado, a plataforma recebeu também o Prémio APM 2017, um galardão que reconhece o trabalho de “entidades que se desta-
quem na defesa e promoção da região mediterrânica e suas populações” e é atribuído pela Assembleia Parlamentar para o Mediterrâneo 
(APM). Recorde-se que já, em 2015, no âmbito da Plataforma, Jorge Sampaio recebeu o Prémio Nelson Mandela, concedido pela ONU e, 
pela primeira vez, a personalidades. 

Sofia Mariana Saavedra, médica dentista 
“Integrei este projeto, APGES, com a certeza clara e genuína de que a experiência vivida justificaria não 
só a questão profissional, mas a mais importante, a motivação interpessoal e a abertura a uma nova 
realidade por mim, até então, ainda pouco enraizada. 
É com entusiamo que apoio afincadamente este projeto entre a APGES e a OMD e que contribuo com 
regulares tratamentos de saúde oral, de forma a interligar ainda mais a experiência intercomunitária 
e criar a possibilidade de fomentar a saúde oral/saúde geral em estudantes sírios. A saúde oral nes-
ta comunidade de jovens estudantes sírios tem sido surpreendentemente reveladora, dado que estes 
apresentam cuidados de saúde oral bem executados, não se afastando da realidade europeia.
Estes jovens, portadores de uma simpatia e proatividade imediata e sincera, fazem com que eu esteja 
de braços abertos e apoie esta intensa iniciativa, mesmo sabendo que o meu contributo é uma “peque-
na gota de água” num imenso oceano. No entanto, se todos contribuirmos, a ajuda tornar-se-á maior 
e mais abrangente. 
Deixo em aberto a vontade de integrar novos projetos da OMD de natureza igual ou semelhante. Jun-
tos conseguimos fazer a diferença!”

Radiografia de um país em conflito
• Ghouta Oriental
Controlada por forças rebeldes e grupos terroristas. Cercada pelas 
tropas governamentais, desde 2013. 
Deslocados internos: cerca de 33% da população 
Fonte: Observatório Sírio para os Direitos Humanos
• Alepo
Controlada pelas forças rebeldes desde 2012, foi reconquistada 
pelas forças governamentais em 2016.
Deslocados: 1,9 milhões entre 2011 e 2015
Fonte: ONU e Centro para a Documentação de Violações na Síria
• Idlib
Está em curso uma ofensiva do regime sírio para reconquistar 
esta província que é maioritariamente controlada por grupos 
oposicionistas.
Deslocados: 70 mil, desde novembro de 2017
Fonte: Rede Síria para os Direitos Humanos e ONU
• Raqqa
Controlada pelo Daesh, desde 2014. Em 2017, foi ocupada pelas 
Forças Democráticas da Síria, que são apoiadas pelos EUA.
Deslocados: 450 mil pessoas
Fonte: Raqqa is Being Slaughtered Silently
• Homs
Reconquistada pelas forças governamentais em 2014, a cidade era 
controlada pelas forças rebeldes desde 2011.
Deslocados: 600 mil (até 2014)
Fonte: ONU
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Diagnóstico à Empregabilidade 2017 

Cinco recomendações para a medicina 
dentária em Portugal 

A Ordem dos Médicos Dentistas apresenta 
um conjunto de recomendações dirigidas 
às instituições de ensino superior, ao Go-
verno, aos candidatos à profissão e aos 
médicos dentistas. Na sua base estão as 
conclusões do “Diagnóstico à Empregabi-
lidade 2017” que mostram os principais 
indicadores do exercício da profissão no 
país. 
Às instituições de ensino superior e ao 
Governo, a OMD considera que o “acesso 
à formação graduada deveria ser adapta-
do às necessidades de procura do nosso 
país”, uma vez que a nível internacional 
é proposto para Portugal um rácio de um 
médico dentista por 1500 a 2000 habi-
tantes. Igualmente dirigidas ao Governo 
são as seguintes recomendações: “legis-
lar no sentido da criação do conceito de 
subemprego”; e “legislar no sentido da 
implementação de uma tabela de valores 
de referência (preços) dos atos de medici-
na dentária, assegurando parâmetros de 
qualidade, transparência de informação 
e defesa da saúde pública”, pois a OMD 
encontra-se “impedida, pela legislação 
em vigor, de estabelecer uma tabela de 
referência para a prestação de serviços 
de medicina dentária”. “Há exemplos de 
regulação tarifária para profissões libe-
rais existente em vários países, com pro-
vas dadas na proteção dos consumidores. 
Este estudo mostra que uma percentagem 
muito elevada de médicos dentistas (70%) 
considera muito importante a criação de 
uma tabela de valores de referência para 
a prestação de serviços”, explica o basto-
nário da OMD, Orlando Monteiro da Silva.
Para os candidatos ao mestrado integrado 
de medicina dentária, é proposto que se 
informem “sobre as condições de empre-
gabilidade da profissão no contexto nacio-
nal, a elevada taxa de emigração e outras 
condições gerais da profissão, nomeada-
mente, em termos salariais nos primeiros 
anos de exercício”. 
Em relação aos médicos dentistas, a Ordem 
lembra que o “diálogo com os utentes 
deve ser uma prioridade”, promovendo-se 
a “transparência na comunicação das op-
ções que a estes se colocam”. “O estabele-
cimento de honorários deve ser explicado 
ao utente, atendendo à complexidade que 
os atos médico-dentários encerra, ao tem-

po despendido em cada procedimento, às 
características do médico dentista, bem 
como dos equipamentos e instalações. 
Devem os médicos dentistas pugnar pela 
valorização dos atos próprios de medicina 
dentária, incluindo a emissão de atestados 
e receitas médicas, bem como de segundas 
opiniões de diagnóstico e planos de trata-
mentos”, acrescenta.
As recomendações surgem no âmbito do 
Diagnóstico à Empregabilidade 2017, ela-
borado pela consultora QSP a pedido da 
OMD. O estudo mostra uma divisão ge-
racional no exercício da medicina dentá-
ria, pois conclui que os médicos dentistas 
que se formaram há menos de dez anos 
enfrentam dificuldades crescentes para se 
integrarem no mercado de trabalho, ou 
seja, 78% demorou menos de 6 meses. Em 
contrapartida, os que se formaram há mais 
de dez anos conseguiram, em média, uma 
inserção muito mais rápida, com 59% a 
exercer a atividade em menos de um mês.
Outro sinal da clivagem geracional é que 
os que se formaram há mais de 10 anos 
são os que mais exercem atividade por 
conta própria (69%) e os que trabalham 

há menos de 10 anos por conta de outrem 
(77%).
Para Orlando Monteiro da Silva, “para 
além da figura do empregado ou do de-
sempregado, é essencial legislar no senti-
do da criação do conceito de subemprego. 
A profissão liberal encontra-se desprotegi-
da pelas leis do trabalho, nomeadamente 
em termos de categoria profissional, em-
pregabilidade, maternidade, proteção na 
doença, acidentes de trabalho, incapaci-
dade profissional e reforma. O facto de a 
maioria (63%) dos médicos dentistas, prin-
cipalmente os mais jovens, se encontrarem 
a exercer em diferentes clínicas e consultó-
rios é disso prova”. 
A remuneração dos médicos dentistas va-
ria consoante o número e o custo dos pro-
cedimentos. 66% tem uma remuneração 
variável e apenas 24% dos que exercem na 
vertente clínica aufere uma remuneração 
fixa. O início de carreira é marcado por 
uma remuneração baixa quer para os que 
trabalham muitas horas, quer para os que 
trabalham menos. Em média, os médicos 
dentistas que responderam ao inquéri-
to atendem 44 utentes por semana, mais 
quatro que na edição anterior, e os doen-
tes esperam nove dias por uma consulta. 
O atendimento de utentes ocupa metade 
do dia dos profissionais, sobrando poucas 
horas para atividades não profissionais. 
65% dos médicos-dentistas referem que 
os preços se mantiveram nos últimos dois 
anos nas clínicas e consultórios, e muitas 
das funções complementares ao tratamen-
to dentário, no âmbito da consulta, não 
são cobradas. Quanto às modalidades de 
pagamento, entre 50 a 60% dos utentes 
paga integralmente no ato da consulta ou 
aplicação do tratamento.

Dificuldades em ir ao médico 
dentista
Os médicos dentistas consideram que o 
número de utentes tem vindo a crescer, 
com 44% a confirmar um aumento de 
consultas no ano passado, ainda assim me-
nos três pontos percentuais que em 2016. 
Em relação à edição anterior, há menos 
médicos dentistas a mencionar uma que-
bra no número de utentes. No entanto, o 
bastonário da OMD sublinha que “as pes-
soas que não têm capacidade económica 

60% dos dentistas a exercer 
em Portugal trabalham em dois ou 
mais consultórios e mais de metade 
dos que se formaram há menos de 
uma década trabalha em mais de 
quatro consultórios.

24% dos médicos dentistas 
a exercer vertente clínica em Portu-
gal aufere uma remuneração fixa.
44 utentes atendidos em média por 
semana.

50-60% dos utentes 
em Portugal pagam integralmente 
no ato da consulta ou do tratamento 
no médico dentista.

70% dos dentistas que tra-
balham no estrangeiro não preten-
dem regressar a Portugal.



omd | 21
Ordem

Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 

35º Encontro dá destaque à saúde oral

não vão ao médico dentista e as que não 
vão também não têm capacidade para 
fazer um seguro [de saúde]”. E defende 
que “é preciso investir muito no acesso à 
medicina dentária, criar outros mecanis-
mos que ajudem os portugueses com me-
nores recursos. Mesmo a classe média está 
impedida, em grande parte, de ter acesso 
à medicina dentária, porque apenas está 
presente no setor privado”. 
De acordo com o “Cuidados de Saúde Oral 
– Universalização”, um estudo indepen-
dente da Nova School of Business and Eco-
nomics da Universidade Nova de Lisboa, 
realizado em 2016, o Estado precisaria 

A sessão “Patologia oral em consulta de 
medicina geral e familiar”, apresentada 
pelos médicos dentistas José Frias Bulhosa, 
Pedro Ferreira Trancoso e Sandra Gavinha, 
teve como ponto de partida os problemas 
de saúde oral na população idosa. O curso 
integrou o programa do 35º Encontro de 
Nacional Medicina Geral e Familiar (APM-
GF), que decorreu de 14 a 17 de março, no 
Centro de Congressos do Algarve, em Vila-
moura.
O tema do workshop incidiu sobre os pro-
blemas com que os idosos se deparam, de-
correntes do tempo de uso da dentição, 

associados à prevalência de cárie e a neces-
sidades de tratamentos não satisfeitas, à 
doença periodontal e ao edentulismo. “O 
tratamento ou a abordagem estritamente 
curativa não poderá ser a atitude primária 
neste contexto, sendo o papel do médico 
de medicina geral e familiar insubstituível 
na identificação primária e no encaminha-
mento das situações clínicas”, explicaram 
os conferencistas. 
No curso, que se realizou a 14 de março, foi 
ainda abordado o cheque-dentista, de modo 
a facilitar o enquadramento, por parte do 
médico de medicina geral e familiar, das pa-

tologias orais dos utentes neste programa. 
Perante uma extensa audiência (a sessão es-
gotou), os médicos dentistas descreveram as 
principais diferenças entre os vários módulos 
e explicaram as funcionalidades do Programa 
Nacional de Promoção da Saúde Oral. 
Sob o tema “Novo ciclo da medicina geral 
e familiar”, esta edição do encontro da 
APMGF voltou a apresentar no seu progra-
ma cursos sobre as mais diversas áreas da 
medicina. Recorde-se que a OMD participa 
neste evento desde 2004, através da reali-
zação de um workshop na área de medici-
na dentária.

de 280 milhões de euros anuais para que 
todos os utentes tivessem acesso a cuida-
dos de medicina dentária em regime de 
convenção com consultórios privados. O 
encargo representaria uma despesa de 28 
euros por português e permitiria disponi-
bilizar cerca de 90% dos cuidados de saú-
de para todos os utentes do SNS, incluindo 
cuidados e tratamentos mais frequentes, 
como extrações, desvitalizações ou limpe-
zas. O estudo traçou vários cenários para 
aumentar o acesso da população a cuida-
dos de saúde oral e recomenda o aumento 
da cobertura pública através de prestação 
privada, em regime convencionado. Daí 

que a OMD já tenha proposto a criação de 
um seguro estatal para a saúde oral que 
funcione à semelhança da ADSE dos fun-
cionários públicos.
Dos mais de dez mil médicos dentistas 
inscritos na OMD, foram registados, pela 
consultora QSP, 2060 inquéritos válidos e, 
face à amostra, o “Diagnóstico à Emprega-
bilidade 2017”, tem relevância estatística 
com um erro de precisão de 2.16%, para 
um nível de confiança de 95%. O estudo 
pode ser consultado na íntegra página 
eletrónica da OMD, em www.omd.pt/ba-
rometro/docs/diagnostico-empregabilida-
de-2017.pdf. 
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A Ordem dos Médicos Dentistas comemora 20 
anos de existência.

Foi em 1998 que a OMD “sucedeu” à APMD, a 
Associação Profissional dos Médicos Dentistas.

Mas a nossa história começa uns anos antes.

Os primeiros licenciados em Medicina 
Dentária, desde 1979 e até 1991, ano de 
criação da APMD, tinham que se inscrever 
na Secção de Medicina Dentária da Ordem 
dos Médicos para passarem a ser médicos 
dentistas e para, legalmente, poderem exercer 
a profissão.

Em 1991, com a criação da APMD, ganhámos 
“vida própria” e muita coisa mudou. Desde 
essa altura que a formação contínua dos 
médicos dentistas foi uma preocupação e 
uma prioridade para a estrutura dirigente 
da APMD. E em virtude dessa preocupação, 
no ano seguinte, em 1992, surgiu a primeira 
edição do Congresso Anual dos Médicos 
Dentistas.

Foi graças ao empenho, ao trabalho, e 
principalmente à visão de alguns colegas, que 
“nasceu” o Congresso da OMD.

Desde essa edição, no Fórum da cidade da Maia, 
o Congresso da OMD é simultaneamente um 
grande evento científico e uma grande feira 
de material dentário; uma combinação que 
provou funcionar muito bem. Hoje em dia, 
para lá dessas duas vertentes, existe também 
uma “faceta” mais lúdica, com a organização 
da festa do congresso.

O êxito do congresso deve-se em primeiro 
lugar à grande qualidade do seu programa 
científico. Sempre foi essa a prioridade 
de todas as comissões organizadoras e de 

todas as comissões científicas dos diferentes 
congressos da OMD.

O congresso da Ordem tem vindo a assumir 
um importante papel na nossa formação 
contínua.

Aproxima-se o momento em que a formação 
contínua vai passar a ser obrigatória para 
mantermos a carteira profissional. Todos 
sabemos que é francamente importante que 
nos mantenhamos atualizados e preparados 
para a evolução que a Medicina Dentária vai 
registando.

Este ano em que comemoramos o vigésimo 
aniversário da OMD, quis o Conselho Diretivo 
da Ordem assinalar devidamente este ano 
festivo. Entre outras iniciativas, foi decidido 
atribuir um valor simbólico de inscrição no 
congresso, para quem se inscreva online, até 
ao dia 18 de julho. 

Vinte anos de congresso, vinte euros de 
inscrição. 

O objetivo é chamar todos os médicos 
dentistas a participar no principal evento de 
formação contínua organizado anualmente 
pela OMD.

Faço daqui um apelo a todos os médicos 
dentistas e estudantes de medicina dentária, 
para que se inscrevam até à data indicada 
e que possam estar presentes no “Nosso 
Congresso”, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, 
na Exponor.

Pedro Pires
Médico Dentista Especialista em Cirurgia Oral
Vice-presidente do Conselho Diretivo da OMD

Coordenador da Expo-Dentária
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CASO CLÍNICO

Regeneração Tecidular Guiada em 
Defeitos Infraósseos
João Miguel Gomes; Catarina Martinho; Ana 
Filipa Soares; Cátia Ferreira da Silva; Paulo 
Mascarenhas; Susana Noronha

INTRODUÇÃO
O tratamento periodontal, através da realização de destartarização e alisamento radicular, 
visa eliminar o fator etiológico principal da doença periodontal, a placa bacteriana, e criar 
uma superfície radicular lisa, compatível com a reinserção dos tecidos. Em alguns casos, é 
necessário realizar tratamento periodontal cirúrgico que, para além de permitir aceder à raiz 
para eliminar da placa bacteriana, deve estabelecer uma morfologia gengival que facilite 
o controlo de placa bacteriana pelo paciente. A terapia cirúrgica pode, adicionalmente, 
possibilitar a regeneração dos tecidos periodontais perdidos, levando a um aumento 
da inserção periodontal num dente comprometido, à diminuição da profundidade de 
sondagem e a uma redução do componente vertical e horizontal de defeitos periodontais 
(Reynolds et al. 2015).

No tratamento de defeitos infraósseos têm sido utilizadas várias abordagens regenerativas, 
com diferentes graus de sucesso, nomeadamente: procedimentos de condicionamento da 
superfície radicular; materiais de substituição óssea (autoenxertos; aloenxertos; xenoenxerto 
e materiais aloplásticos); materiais de regeneração biologicamente ativos (fatores de 
crescimento e proteínas derivadas da matriz de esmalte); e regeneração tecidular guiada 
(Kao et al. 2015). O princípio de regeneração tecidular guiada (RTG) envolve a aplicação de 
uma membrana barreira no local da ferida cirúrgica, de forma a impedir o crescimento do 
tecido gengival, epitelial e conjuntivo, e permitir que as células do ligamento periodontal 
repovoem a superfície radicular e se diferenciem num novo aparelho de inserção periodontal. 
Este conceito de “compartimentalização” está na base da regeneração periodontal, em 
que o tipo celular que alcança a superfície radicular após cirurgia periodontal, determina a 
natureza da nova inserção que se irá formar (Melcher 1976). Este artigo tem como objetivo 
descrever e ilustrar através de um caso clínico, a utilização de membranas barreira, com e 
sem materiais de substituição óssea, no tratamento de defeitos infraósseos.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO
Paciente do género masculino com 52 anos, raça caucasiana, foi encaminhado para a 
consulta de periodontologia para tratamento da periodontite. Não apresentava problemas 
sistémicos e referiu não tomar qualquer medicação. O motivo da consulta inicial consistiu 
na vontade de substituir a reabilitação removível por uma reabilitação fixa.

Após avaliação periodontal foi diagnosticada periodontite crónica generalizada severa. 
Radiograficamente, era evidente a presença de um defeito infraósseo de 7 mm adjacente 
à superfície mesial do dente 15, associado a uma profundidade de sondagem (PS) de 11 
mm e uma perda do nível de inserção clínico (PNIC) de 12 mm. No 2º quadrante, os dentes 
23 e 24 apresentavam um defeito infraósseo radiográfico de 9 e 4 mm, respetivamente. O 
defeito infraósseo do dente 23 estava associado a uma PS de 12 mm e a uma PNIC de 14 
mm, enquanto que o defeito periodontal do dente 24 estava associado a uma PS de 6 mm 
e a uma PNIC de 8 mm. Todos os dentes referidos anteriormente apresentavam vitalidade 
pulpar e mobilidade grau 1 de Miller. O dente 23 apresentava frémito na oclusão.

Após a fase higiénica e ajuste oclusal do dente 23, foi iniciada a fase cirúrgica ou corretiva. 
Foi planeada a regeneração tecidular guiada com membrana de colagénio reabsorvível 
e possível associação com materiais de substituição óssea (xenoenxerto). A associação do 
xenoenxerto estava dependente da anatomia do defeito e da capacidade de manutenção 
de espaço pela membrana barreira. 

Na cirurgia do 1º quadrante (Figs. 1 a 4), foram realizadas incisões intra-sulculares nas 
localizações adjacentes ao defeito e para-sulculares nos dentes posteriores para correção 
de defeitos periodontais supra-alveolares. Após elevação do retalho a espessura total e 
eliminação do tecido de granulação, foi possível visualizar um defeito combinado de 2 
paredes e circunferencial. Foi realizado o alisamento das superfícies radiculares com 
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recurso a ultrassons e curetas de Gracey. Posteriormente, foi recortada uma membrana 
de colagénio reabsorvível (OsseoGuard®, Zimmer Biomet) em forma de sela, de modo a 
recobrir todo o defeito e estender-se 3 mm sobre a superfície óssea. Não foram aplicados 
materiais de substituição óssea. Para o encerramento do retalho, realizou-se sutura contínua 
dento-ancorada modificada, reforçada com suturas interrompidas simples em cada espaço 
interproximal (fio de sutura poliamida, monofilamento, não-reabsorvível). Os dentes foram 
ferulizados com compósito fluido. A sutura foi removida ao fim de 10 dias.
 

 

No 2º quadrante (Figs. 5 a 9), foi realizada a técnica simplificada de preservação de papila 
entre os dentes 22-23 e 23-24 (Cortellini et al. 1999), e a técnica de preservação de papila 
entre os dentes 24 e 25 (Takei et al. 1985). Nas restantes localizações foram executadas 
incisões intra-sulculares e a mesial do dente 22 foi efectuada uma incisão crestal. O tecido 
de granulação foi removido após elevação do retalho a espessura total. O dente 23 
apresentava um defeito combinado de 1 parede e circunferencial e o dente 24 apresentava 
um defeito de 1 parede. Após alisamento das superfícies radiculares, uma membrana de 
colagénio reabsorvível (OsseoGuard®, Zimmer Biomet) foi recortada de modo a circundar 
as superfícies dentárias e recobrir todo o defeito até 3 mm da sua margem. O colapso da 
membrana foi evitado com a colocação de xenoenxerto (Endobon® Xenograft Granules, 

Fig.1: Avaliação inicial

Fig.3: Defeito combinado de 2 paredes e circunferencial

Fig.2 - (a,b): Reavaliação do 1º quadrante; (c,d) 
Incisões intra-sulculares e para-sulculares

a)

b)

c)

d)
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Zimmer Biomet) a preencher os defeitos. O retalho foi encerrado com sutura colchoeiro 
vertical modificado entre os dentes 24-25, e sutura colchoeiro vertical nos restantes 
espaços interproximais (fio de sutura seda, multifilamento, não-reabsorvível). A oclusão foi 
verificada e ajustada, e os dentes ferulizados com compósito fluido. A sutura foi removida 
ao fim de 10 dias. O regime pós-operatório para ambas as cirurgias incluiu a prescrição 
de antibiótico sistémico (amoxicilina 1g, 2 vezes/dia durante 8 dias), anti-inflamatório 
(ibuprofeno 600 mg, 2 vezes/dia durante 5 dias) e analgésico (paracetamol, 1 g, 8h/8h 
em caso de dor). O paciente foi advertido para não realizar procedimentos mecânicos de 
higiene oral durante os primeiros 10 dias e associar um bochecho com clorohexidina 0,12%, 
3 vezes por dia durante 1 minuto. A partir do 10º dia, o paciente foi instruído a escovar 
a zona com uma escova cirúrgica suave, retornando gradualmente à escovagem normal 
(incluindo a higiene interdentária).

Fig.4 - (a,b): Colocação da membrana de colagénio 
reabsorvível; (c,d) Sutura e ferulização dentária

Fig.5 - (a,b): Reavaliação do 2º quadrante; (c,d) Técnicas de preservação de papila nos espaços interproximais

Fig.6: Defeito combinado de 1 parede e circunferencial  no dente 23 e defeito de 1 parede no dente 24

a)

a)
b)

b)

c)
c)

d)

d)
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A cicatrização de ambas as cirurgias decorreu sem alterações. Após a fase corretiva, 
o paciente iniciou a fase de tratamento periodontal de suporte que consistiu em 
consultas periódicas, de 3 em 3 meses. Um ano após cirurgia o compósito fluido 
utilizado para a ferulização foi removido. Na avaliação radiográfica (Fig. 10), 
20 meses após a realização das cirurgias de regeneração periodontal, é visível a 
eliminação do componente infraósseo dos defeitos periodontais. A regeneração 
tecidular guiada permitiu diminuir a profundidade de sondagem, aumentar o nível 
de inserção clínico e reduzir a mobilidade dentária, melhorando o prognóstico dos 
dentes tratados.

Fig.7: Defeito combinado de 1 parede e circunferencial  no dente 23 e defeito de 1 parede no dente 24

Fig.8 - (a,b): Colocação de xenoenxerto dentro dos 
defeitos; (c,d) Recorte da membrana de colagénio

Fig.9 - (a,b): Colocação da membrana de colagénio reabsorvível; (c,d) Sutura e ferulização dentária

a)

b)

c)

d)

a)

c)

b)

d)
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Fig.10 - (a-c): Radiografias pré-operatórias; (d-f) Radiografias pós-operatórias (20 meses)

Fig.12: Consulta de suporte periodontal (20 meses pós-cirúrgico)Fig.11 - (a-d): Consulta de suporte periodontal (20 
meses pós-cirúrgico)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

d)

f)

c)

e)
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DISCUSSÃO

A eficácia clínica das membranas tem sido amplamente avaliada em ensaios clínicos 
controlados e randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises que compararam 
os procedimentos de RTG com a abordagem da cirurgia de acesso (CA), aplicação de 
proteínas derivadas da matriz de esmalte (PDME), utilização de materiais de substituição 
óssea (MSO), fatores de crescimento (FC) e associação de RTG com outros procedimentos 
regenerativos (Kao et al. 2015). A evidência científica mostra que os procedimentos de 
RTG, PDME e MSO apresentam melhores resultados clínicos e estatísticos no tratamento 
de defeitos infraósseos quando comparado com a cirurgia de acesso (Cortellini & Tonetti 
2000; Murphy & Gunsolley 2003; Needleman et al. 2005, Esposito et al. 2009). A revisão 
sistemática de Trombelli et al. (2002) concluiu que a utilização de apenas MSO para 
a regeneração de defeitos infraósseos ainda não está devidamente suportada pela 
evidência científica, visto existir um elevado nível de heterogeneidade entre estudos 
clínicos, e os resultados apresentarem poucas alterações da utilização destes materiais 
(Trombelli et al. 2002). A evidência científica que suporta a utilização de fatores de 
crescimento na regeneração de defeitos infraósseos ainda é muito reduzida, limitando 
a elaboração de conclusões definitivas para esta abordagem clínica. Comparando a 
RTG com a aplicação de PDME, a meta-análise de Esposito et al. (2009) demonstrou que 
não existem diferenças entre os procedimentos. No entanto, a RTG está associado a um 
aumento da frequência de complicações pós-cirúrgicas, como por exemplo, a exposição 
não intencional da membrana (58,4% vs. 4,0%) (Esposito et al. 2009). A associação da 
RTG com MSO apresenta uma grande variabilidade entre estudos clínicos, devendo-se 
principalmente às características dos defeitos. A RTG pode apresentar resultados menos 
bem-sucedidos pelo colapso parcial/total da membrana no interior do defeito em direção 
à superfície radicular. De maneira a evitar este colapso, a membrana utilizada deve ser 
capaz de manter a sua forma e integridade, criando espaço para que ocorra a regeneração 
periodontal (membranas reforçadas com titânio), ou podem ser utilizados de materiais de 
substituição óssea (Cortellini & Tonetti 2014). 

A seleção do material regenerativo baseia-se principalmente na anatomia do defeito e no 
desenho do retalho escolhido para acesso, tendo em conta que a cirurgia de regeneração 
periodontal deve satisfazer três critérios principais: (i) espaço para a formação do coágulo 
sanguíneo; (ii) estabilidade do coágulo sanguíneo, evitando a formação de um epitélio 
longo de união; e (iii) proteção da área tratada com tecido mole de modo a evitar a 
contaminação bacteriana (Cortellini & Tonetti 2014).

A manutenção do espaço e a estabilidade do coágulo sanguíneo são possíveis nos chamados 
“defeitos contidos”, os defeitos estreitos de três paredes. Os “defeitos não contidos” 
(defeitos de uma ou duas paredes) devem ser complementados pelo uso adicional de 
biomateriais (membranas reforçadas com titânio ou materiais de substituição óssea). 
Também foram desenhadas estratégias cirúrgicas específicas com o objetivo de reduzir 
a extensão e a mobilidade do retalho e elevar minimamente os tecidos, aumentando a 
estabilidade do coágulo sanguíneo [a técnica cirúrgica minimamente invasiva (MIST) e a 
técnica cirúrgica minimamente invasiva modificada (M-MIST)]. No entanto, estes desenhos 
de retalho minimamente invasivos não têm como objetivo a colocação de uma membrana 
barreira, e, por outro lado, a realização de um retalho mais abrangente deve ser escolhido 
na presença de um defeito que envolva três ou quatro paredes da superfície radicular de 
modo a existir uma maior visibilidade da zona a instrumentar (Cortellini & Tonetti 2014). 
No caso clínico apresentado foi efetuado um retalho mais abrangente com utilização de 
uma membrana barreira em ambos os procedimentos devido à extensão dos defeitos e 
necessidade de maior visibilidade. Como a morfologia do defeito do 1º quadrante permitiu 
a manutenção do espaço apenas com membrana, decidiu-se não adicionar nenhum 
biomaterial. Por outro lado, no 2º quadrante o mesmo não foi observado, recorrendo-se à 
aplicação de xenoenxerto.

A estabilidade do coágulo sanguíneo também é influenciada pela mobilidade dentária, 
estando a ferulização indicada para os dentes com mobilidade grau 2 e 3 de Miller. Apesar 
dos dentes afetados apresentarem mobilidade grau 1, procedeu-se à sua ferulização, visto 
ser expectável um aumento da mobilidade durante a fase inicial de cicatrização (Trejo & 
Weltman 2004).

A proteção da área a regenerar deve ser fornecida através da adoção de abordagens 
cirúrgicas específicas. Os retalhos tradicionais de preservação de papila foram projetados 
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como retalhos abrangentes e móveis de maneira a permitir uma boa visibilidade à área 
do defeito, fácil aplicação de biomateriais e previsível reposicionamento coronal do 
retalho com recobrimento completo das barreiras e biomateriais. A técnica simplificada 
de preservação de papila é escolhida sempre que a largura do espaço interdentário é 
≤ 2 mm, medido ao nível da porção imediatamente supracrestal da papila. A técnica 
modificada de preservação de papila é utilizada em locais com uma largura interdentária 
> 2 mm, sendo que a incisão crestal é aplicada ao lado de uma área edêntula (Cortellini 
& Tonetti 2014).

No que respeita à avaliação endodôntica, os dentes vitais devem, de preferência, ser 
mantidos vitais, sendo a única exceção o envolvimento do ápice de um dente pela lesão 
periodontal (Cortellini & Tonetti 2014). Como os dentes 15, 23 e 24 apresentavam vitalidade 
pulpar e não era expectável o envolvimento do ápice durante o procedimento cirúrgico, 
não foi realizado qualquer tratamento endodôntico.

CONCLUSÃO
A regeneração periodontal de defeitos infraósseos com diferentes procedimentos 
cirúrgicos e diferentes materiais tem sido bem-sucedido. O clínico deve criar uma árvore 
de decisões que o ajude a selecionar a estratégia clínica adequada para cada situação. 
No caso clínico apresentado a regeneração tecidular guiada, com e sem associação de 
material de substituição óssea, permitiu a resolução da componente infraóssea do defeito 
com diminuição da profundidade de sondagem, criando um ambiente favorável para a 
manutenção dos dentes a longo-prazo.
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Etiologia e tratamento do sorriso gengival:
revisão narrativa

VENCEDOR DO MELHOR PÓSTER DE REVISÃO NO 26º CONGRESSO 
DA OMD

Tabela 1:
Classificação do excesso de exposição gengival e opções de tratamento associadas

Dinis Pereira1; Margarida Fernandes1; Sílvia 
Gonçalves1; Paulo Retto1,2; Ana Delgado1,2,3

1 Consulta Assistencial de Ortodontia do 
ISCSEM.
2 Docente de Ortodontia do ISCSEM.
3 Subdiretora da Clínica Dentária Egas Moniz. 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O sorriso é considerado estético quando apresenta uma relação harmoniosa entre a forma 
e cor dos dentes, bem como uma boa proporção e enquadramento entre lábio e gengiva. 
A exposição excessiva de gengiva durante o sorriso é considerada uma alteração estética 
indesejável e que, frequentemente, leva os pacientes à consulta de Ortodontia. 

O sorriso gengival constitui uma queixa estética importante durante a anamnese 
ortodôntica e que altera a espontaneidade da expressão facial. Uma exposição gengival 
superior a 2 mm no sorriso é classificada como sorriso gengival. O objetivo deste trabalho 
é identificar a etiologia, a classificação e os tratamentos disponíveis do sorriso gengival.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa na internet nos motores de busca Pubmed, B-on, Scielo e 
Science Direct. Utilizaram-se as palavras-chave: “gummy smile”, “excessive gingival display” 
e “lip repositioning surgery” como palavras-chave principais. Foram selecionados 17 artigos 
publicados entre 1996 e 2017.

RESULTADOS
Fatores etiológicos: 
• Protrusão dento-alveolar superior;
• Excesso vertical maxilar;
• Extrusão dentária e/ou erupção passiva alterada;
• Hiperatividade dos músculos do lábio superior;
• Hipertrofia gengival infeciosa e/ou medicamentosa;
• Características morfofuncionais do lábio superior. 
• O sorriso gengival pode ser causado por um conjunto destes fatores.

Grau Exposição Gengival Modalidades de tratamento

I 2 a 4 mm

- Intrusão ortodôntica;
- Ortodontia e cirurgia periodontal;
- Cirurgia periodontal;
- Cirurgia periodontal e Reabilitação Oral.

II 4 a 8 mm

- Cirurgia periodontal e Reabilitação Oral (a opção depende da quantidade de raiz suportada por 
osso e da relação raiz/coroa);
- Cirurgia ortognática;
- Cirurgia de reposicionamento labial, infiltrações de Botox®, cirurgia para a libertação do 
músculo depressor do septo nasal, cirurgia de reinserção do músculo elevador da asa do nariz e 
lábio superior são alternativas viáveis à cirurgia ortognática.

III + de 8 mm
- Cirurgia ortognática e/ou cirurgia periodontal, Reabilitação Oral, cirurgia de reposicionamento 
labial, cirurgia para a libertação do músculo depressor do septo nasal, cirurgia de reinserção do 
músculo elevador da asa do nariz e lábio superior  e infiltrações de Botox®.
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Fig. 1: Esquema representativo das determinantes para o correto tratamento do sorriso gengival.
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CONCLUSÕES
O estudo e a avaliação criteriosa da etiologia e do grau de severidade do sorriso gengival 
são determinantes na seleção do tratamento. A etiologia do sorriso gengival pode 
ser multifatorial, contudo existem casos em que é possível a identificação de um fator 
etiológico isolado. 
O paciente tem a palavra final na opção terapêutica, por isso devemos explicar ao paciente, 
de forma clara, todas as opções de tratamento adequadas para o seu caso, expondo todas 
as vantagens e desvantagens de cada abordagem terapêutica.

Implicações clínicas
Uma equipa multidisciplinar, envolvendo as áreas da Ortodontia, Periodontologia, 
Reabilitação Oral, Cirurgia Maxilo-Facial e Cirurgia Plástica, é necessária para o correto 
diagnóstico e tratamento do sorriso gengival, quando a etiologia é multifatorial.
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Calendário de Eventos Científicos
EM PORTUGAL

Curso de fim de dia 
7º curso - Patologia do complexo pulpo-
dentinário e dos tecidos adjacentes: 
diagnóstico e terapêutica 
21 de maio de 2018 - Ibis Bragança - 
Bragança

Hands-on Endodontia
Instrumentação e obturação em 
Endodontia
26 de maio - Intercontinental Porto – 
Palácio das Cardosas - Porto

Curso Hands-on Dentisteria 
Restaurações diretas com resinas
26 de maio – Hotel Real Palácio - 
Lisboa  

2º Módulo de Periodontologia
Tratamento cirúrgico na doença 
periodontal
28 de maio de 2018 - Intercontinental 
Porto – Palácio das Cardosas - Porto

Curso Teóricos RA Açores
Diagnóstico e terapêutica em 
Periodontologia
2 de junho de 2018 – The Lince Azores 
Great Hotel, Conference & SPA - Ponta 
Delgada – RA Açores

Curso de fim de dia 
8º curso - Complicações da exodontia 
dos terceiros molares inclusos 
4 junho de 2018 - Intercontinental Porto 
– Palácio das Cardosas - Porto
3º Módulo de Periodontologia
Cirurgia mucogengival e regenerativa 
11 de junho de 2018 - Intercontinental 
Porto – Palácio das Cardosas – Porto

Curso de fim de dia 
9º curso - Técnicas de preservação 
alveolar pós-extração: quando e como? 
18 de junho de 2018 - Tryp Coimbra - 
Coimbra

Hands-on Periodontologia
Tratamento cirúrgico 
30 de junho - Intercontinental Porto – 
Palácio das Cardosas – Porto

Curso de fim de dia 
10º curso - Manipulação de tecidos 
moles em redor de dentes e implantes 
2 de julho de 2018 - Real Palácio Lisboa 
- Lisboa

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
7 de julho de 2018 – Instalações CVP - 
Porto  

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa 
Lisboa
7 de julho de 2018 - Instalações CVP – 
Lisboa

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa 
7 de julho de 2018 - Instalações CVP - 
Coimbra

Curso de fim de dia 
11º curso - Urgências na clínica 
odontopediátrica
16 julho  -  Hotel Lusitânia – Guarda

Curso Teórico RA Açores
Diagnóstico, instrumentação, irrigação, 
complicações: como resolver
8 de setembro de 2018 – Espaço Físico da 
OMD - Angra do Heroísmo – RA Açores

Curso de fim de dia 
12º curso – Endodontia: novos materiais 
e técnicas de instrumentação 
10 de setembro de 2018 - Hotel Príncipe 
Perfeito - Viseu

Curso para Assistente Dentário 
Curso de dentisteria, endodontia e 
odontopediatria
22 de setembro - Espaço Físico da OMD 
– Funchal – RA Madeira

Curso para Assistente Dentário 
Prótese parcial removível e fixa  
22 de setembro de 2018 – The Lince 
Azores Great Hotel, Conference & SPA - 
Ponta Delgada – RA Açores

Curso de fim de dia 

13º curso - Tratamento ortopédico 

classe II

24 de setembro de 2018 - Hotel Eva - 

Faro

Curso de Introdução à Atividade 

Profissional 

3 de outubro de 2018 - Intercontinental 

Porto – Palácio das Cardosas - Porto

Curso Suporte Básico de Vida / 

Desfibrilhação Automática Externa 

4 de outubro - Instalações CVP - Ponta 

Delgada – RA Açores

Curso de Introdução à Atividade 

Profissional

10 de outubro de 2018 - Hotel Real 

Palácio - Lisboa 

Curso para Assistente Dentário 

Ortodontia e Implantologia 

13 de outubro de 2018 – Novotel 

Setúbal - Setúbal 

Curso Suporte Básico de Vida / 

Desfibrilhação Automática Externa 

13 de outubro de 2018 - Instalações CVP 

– Funchal – RA Madeira 

Curso de fim de dia 

14º curso - Lesões mais comuns na 

cavidade oral com indicação para 

biopsia

15 de outubro de 2018 - Hotel dos 

Templários – Tomar

27º Congresso da OMD

8, 9 e 10 de novembro de 2018 – 

Exponor - Porto
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Filomena Salazar, presidente da Comissão Organizadora do 27º 
Congresso da OMD 

“A vontade de impulsionar a 
formação contínua e a valorização 
profissional são a minha força motriz”
Licenciada em medicina dentária pelo Instituto 
Universitário Ciências da Saúde e doutorada pela 
Universidade de Barcelona, Filomena Salazar preside à 
Comissão Organizadora do 27º Congresso da OMD. É 
professora universitária, membro do Conselho Diretivo 
e do Centro de Formação Contínua da OMD. Funções 
que, na sua opinião, só aumentam a responsabilidade 
no incentivo à formação e à valorização profissional.
A prática clínica e a docência universitária são, por isso, 
duas das suas grandes paixões, pelo que a transmissão 
de conhecimentos a várias gerações de alunos tem sido 
um percurso gratificante e enriquecedor.
Nesta entrevista, destaca o encontro anual de medicina 
dentária como um marco na formação e salienta as 
diversas iniciativas que estão previstas para o congresso 
no âmbito da celebração dos 20 anos da Ordem dos 
Médicos Dentistas.

ROMD - É a presidente da Comissão 
Organizadora do 27º Congresso da 
OMD. Qual será o principal enfoque 
do congresso e o que podemos es-
perar deste encontro anual? Qual 
será a sua maior responsabilidade e 
maior desafio enquanto líder desta 
equipa? 
FS - Impulsionar a formação contínua e a 

valorização profissional é, sem dúvida, o 

principal enfoque do congresso. Incutir 

em cada congressista o ânimo e a cons-

ciência de que a formação será sempre 

o que nos eleva profissionalmente. Para 

isso, elaboramos um programa científi-

co multidisciplinar de excelência, que 

se afirma como o mais alto contributo 

para esta mesma valorização profissio-

nal. Mas também oferecemos uma maior 

possibilidade de confraternização entre 

todos os participantes: criamos uma no-

vidade para os almoços do congresso, o 

espaço Meeting Point, uma praça de ali-

mentação concebida para os três dias do 

encontro, e um jantar aberto a todos os 

que queiram participar e que antecede a 

festa do congresso. Não esquecer, ainda, 

a Expo-Dentária Portugal onde estarão 

presentes o maior número de marcas do 

setor de sempre.

Considerando que é o grande evento da 

medicina dentária em Portugal, a maior 

responsabilidade e desafio que se nos im-

põe é dar continuidade à excelência que 

este congresso proporciona, ano após 

ano, e superar, se possível, todas as expec-

tativas. Propomo-nos a que no final dos 

três dias os participantes possam comen-

tar que foi um verdadeiro acontecimento 

de partilha científica, social e comercial. 

Este alcance só é possível com o empenho 

de toda a equipa que constitui a Comissão 

Organizadora e a Comissão Cientifica, os 

colaboradores da OMD e todas as empre-

sas que constituem a Expo-Dentária e são 

nossas parceiras.

ROMD - 2018 é uma data especial 
para a OMD, que comemora 20 anos 
enquanto ordem profissional. Que 
novidades estão a ser preparadas 
para assinalar este marco?
FS - Nesta edição, o congresso não poderia 

deixar de se associar a esta data simbólica, 

dando continuidade ao que a OMD se pro-

põe a realizar durante este ano de celebra-

ção. Assim, de uma forma inédita e num 

momento único, resolvemos disponibilizar 

aos médicos dentistas e aos estudantes de 

medicina dentária condições excecionais 

para estarem presentes: todos os que se 

inscreverem até dia 18 de julho, exclusiva-

mente online, podem participar em todas 

as atividades do congresso por um valor 

idealizado para a celebração dos 20 anos 

da OMD, que será uma oportunidade impar 

a não perder. Esta será a primeira iniciativa 

que antecede o congresso. Terá outras no-

vidades, como o lançamento do livro dos 

20 anos da OMD, e um momento especial 
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no 27º congresso que é a entrega de diplo-

mas do título de médico dentista a todos os 

membros inscritos durante o ano de 2018.

ROMD - No âmbito dos 20 anos da 
OMD vão ser organizados vários en-
contros com os médicos dentistas, 
que terão como ponto alto uma ce-
lebração no congresso. O que pode 
desvendar sobre estas iniciativas?
FS - Para assinalar este marco importante 

da medicina dentária, a OMD vai organi-

zar encontros com os colegas, que foram 

já divulgados. Esta iniciativa consiste num 

conjunto de eventos, repartidos por vários 

pontos do país, Portugal Continental e Re-

giões Autónomas, que terão como ponto 

alto a atribuição, pela primeira vez, de um 

diploma em que se celebra o reconheci-

mento do título de médico dentista. Esta 

iniciativa termina no 27º Congresso, com 

uma cerimónia de entrega deste diploma 

a todos os colegas que obtenham o títu-

lo de médico dentista no ano 2018 e que 

será doravante realizada nos anos seguin-

tes em todos os congressos da OMD.

ROMD - O Congresso da OMD é um 
sucesso que se supera a cada ano, 
nomeadamente em termos de par-
ticipação dos profissionais de saú-
de e de projeção nacional e inter-
nacional. Organizar um evento com 
esta dimensão é uma responsabili-
dade acrescida?
FS – É, sem dúvida, uma responsabilidade 

acrescida, mas como diz Albert Einstein, 

“há uma força motriz mais poderosa que 

o vapor, a eletricidade e a energia atómi-

ca: a vontade”. E foi ao que me agarrei 

após o convite, que muito me honrou, 

para presidir a esta Comissão Organizado-

ra. A vontade de impulsionar a formação 

contínua e a valorização profissional são 

a minha força motriz para que este con-

gresso continue no caminho do maior su-

cesso e que a sua projeção chegue cada 

vez mais longe, como um acontecimento 

de partilha científica, social e comercial.

ROMD - É professora universitária, 
membro do Conselho Diretivo e do 
Centro de Formação Contínua da 
OMD. Considera que este congresso 
é uma oportunidade única de for-
mação profissional? De que forma 
o seu lado docente vai influenciar 
a forma como esta edição será pro-
gramada, nomeadamente em ter-
mos científicos?
FS - Ser professora universitária e perten-

cer a estes órgãos só aumenta a minha 

responsabilidade no incentivo à formação 

e valorização profissional de todos nós, 

médicos dentistas e estudantes de medi-

cina dentária, por isso considero que este 

congresso é um marco na formação. Esta 

edição não vai ser especial ou programada 

de forma diferente porque sou docente. 

Desde sempre que todas as edições dos 

congressos são pautadas por uma boa 

programação científica multidisciplinar, de 

forma a responder à maioria das especta-

tivas dos participantes que é a atualização 

nas diversas áreas da medicina dentária. O 

que pode de alguma forma influenciar é 

o incentivo à participação dos estudantes 

de medicina dentária no congresso, para 

que criem hábitos de formação contínua 

ao longo da vida. Daí defendo que seria 

bom que os responsáveis pedagógicos das 

faculdades de medicina dentária vissem o 

congresso da OMD como uma extensão 

da formação do ano letivo nestes três dias, 

para que desde muito cedo fossem criados 

bons hábitos de atualização profissional.

ROMD - Em simultâneo, como é já 
habitual, decorrerá a Expo-Dentá-
ria Portugal, este ano com a maior 
área de exposição de sempre. Por-
que decidiram ampliá-la e como be-
neficiará expositores e visitantes?
FS - O 27º Congresso da OMD não só con-

ta com um maior número de expositores, 

como ocupa um espaço bastante maior que 

nos anos anteriores. Estamos com dois pa-

vilhões que dispõem de 550 espaços para 

a Expo-Dentária Portugal. O aumento da 

área de exposição deve-se às solicitações de 

participação de novos expositores e, tam-

bém, ao aumento do número de espaços de 

alguns expositores. Por isso, tivemos muito 

cuidado com o layout onde todo o congres-

so vai decorrer, para que a Expo-Dentária 

Portugal fique no local de passagem para os 

auditórios, com uma circulação que satisfa-

ça os expositores e visitantes, proporcionan-

do uma maior confraternização comercial 

que seja vantajosa para todos.

ROMD - Quais são as expectativas 
da Comissão Organizadora, nomea-
damente no que concerne ao núme-
ro de expositores e de stands repre-
sentados?
FS – É a maior feira de medicina dentária 

realizada em Portugal, com um êxito con-

solidado e este ano não vai ser exceção. 

Com a adesão que estamos a ter por parte 

da indústria, achamos que vamos superar 

todas as expectativas. As empresas exposi-

toras vão trazer, com certeza, as inovações 

mais recentes do mercado de produtos, 

equipamentos e serviços, e talvez nos sur-

preendam com a dinâmica que vão imple-

mentar aos seus stands.

ROMD - Que mensagem gostaria de 
deixar aos colegas que planeiam ou 
estão a ponderar participar nesta 
edição?
FS - Que não deixem de participar no 

maior evento de medicina dentária em 

Portugal, uma vez que vão encontrar um 

verdadeiro acontecimento de partilha a 

todos os níveis. Que não percam a oportu-

nidade ímpar de se inscreverem até dia 18 

de julho, exclusivamente online, em tudo 

o que proporcionamos.

E que, como contamos com todos, marca-

mos encontro a 8, 9 e 10 de novembro de 

2018, no 27º Congresso da OMD.
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Conselho Económico e Social 

Presidente do CNOP vai representar 
profissões liberais

O bastonário da OMD e presidente do 
Conselho Nacional das Ordens Profissio-
nais (CNOP), Orlando Monteiro da Silva, 
é membro efetivo do Conselho Económi-
co e Social (CES), desde 1 de fevereiro. 
Este órgão constitucional de consulta e 
concertação social reúne representantes 
das diversas instituições da sociedade 
civil. 
O responsável foi nomeado a 18 de ja-
neiro, pelo Conselho Geral do CNOP, 
assim como o bastonário da Ordem dos 
Economistas, Rui Leão Martinho, que 
integra o organismo como membro su-
plente. Ambos foram designados por 
unanimidade. Os novos conselheiros 
foram nomeados na sequência da al-
teração à Lei nº 108/91 pela Lei nº nº. 
81/2017, de 18 de agosto. 
Enquanto representante das profissões 
liberais no CES, Orlando Monteiro da 
Silva defende que estas, “nas suas várias 
formas, são um pilar fundamental da 

economia europeia, uma vez que repre-
sentam mais de 12% do PIB europeu”. 
O presidente do CNOP considera funda-
mental a definição da profissão liberal, 
isto é, “a criação de um conceito comum 
a todos os europeus, homogéneo, que 
represente os valores fundamentais des-
tes profissionais, independentemente 
da sua área de atividade”. Desta forma, 
sustenta, “estas profissões deverão ser 
protegidas ao nível da Segurança Social, 
da reforma, da doença, da maternidade 
e do desemprego, mais concretamente 
subemprego, porque é esta a figura que 
se aplica ao profissional liberal. Esta pro-
teção terá que levar em linha de conta 
o tempo necessário para a afirmação do 
profissional liberal, bem como, em algu-
mas profissões, a compensação do inevi-
tável declínio em termos profissionais”. 
Orlando Monteiro da Silva considera de 
extrema importância que as profissões, 
como a medicina dentária, a advocacia, 
a arquitetura, entre outras, tenham re-
presentatividade em termos europeus 
e nacionais. “As profissões liberais con-
tribuem para o bom funcionamento dos 
setores administrativo, económico e po-
lítico de todos os Estados-membros e tal 
merece o reconhecimento de cada país e 
da Europa”, alerta. 
O representante do CNOP no CES lembra 
ainda que “numa época em que foram 
retirados às ordens profissionais, asso-
ciações públicas e autoridades compe-

tentes todos os aspetos relativos à regu-
lação da profissão, como por exemplo as 
tabelas de valores máximos e mínimos, 
estas encontram-se fragilizadas em ter-
mos europeus”. Nesse sentido, defende, 
“é fundamental adotar uma definição 
de profissões liberais. A base da defi-
nição alemã parece um bom ponto de 
partida, desde que seja introduzida uma 
componente ligada à confiança perante 
o público inerente ao exercício destas 
profissões e também relativo aos aspe-
tos éticos e deontológicos”. Segundo 
Orlando Monteiro da Silva, “a Europa 
precisa não de desregulação, como tem 
vindo a acontecer no presente, mas de 
melhor regulação”. E revela que “Por-
tugal é um exemplo de desproteção das 
profissões liberais qualificadas. Se nada 
for feito, será cada vez mais difícil em 
termos europeus que os jovens optem 
por este tipo de profissão”. 
Recorde-se que, de acordo com o parecer 
“Papel e futuro das profissões liberais na 
sociedade civil europeia 2020”, “um em 
cada seis trabalhadores por conta pró-
pria exerce num setor relacionado com 
as profissões liberais, 45% das mulheres 
que trabalham por conta própria têm 
uma profissão liberal e +1€ em cada 10€ 
é o contributo dos setores de atividade 
relacionados com as profissões liberais 
para o valor acrescentado bruto”.

O que é o CES?
O Conselho Económico e Social 
tem como principal objetivo a 
promoção da participação dos 
agentes económicos e sociais 
nas tomadas de decisão de ma-
térias socioeconómicas dos ór-
gãos de soberania. É presidido 
por António Correia de Campos, 
desde outubro de 2016. 

Orlando Monteiro da Silva 
considera de extrema im-

portância que as profissões, 
como a medicina dentária, 
a advocacia, a arquitetura, 
entre outras, tenham repre-

sentatividade em termos 
europeus e nacionais. 
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ROMD - O que o motivou a candidatar-
-se à presidência da mais antiga socie-
dade científica do país que para o ano 
assinala o seu 100º aniversário?
SF - Desde estudante que sou membro da 

SPEMD, estando ligado aos corpos sociais 

e à revista desde 2006, nos mandatos pre-

sididos pelos colegas José Pedro Figuei-

redo, Jaime Portugal e Pedro Mesquita. 

Reconheço-me inteiramente no trabalho 

de modernização que desenvolveram, mo-

tivando-me a sua consolidação e aprofun-

damento. 

ROMD - Quais são os seus projetos para 
a SPEMD e as prioridades para este 
mandato?
SF - Esta nova direção é de continuidade, sem 

prejuízo de querer fazer coisas novas ou de 

forma diferente.

Os principais projetos continuam a ser o con-

gresso anual, a formação contínua, as co-

memorações de Santa Apolónia, a ligação à 

população, a participação na Federação Den-

tária Internacional (FDI) e a revista. 

Vamos continuar a atribuir o Selo de Reco-

nhecimento SPEMD, a atribuir o Patrocínio 

Científico que valoriza a formação contínua, 

a apoiar monetariamente sócios que se des-

loquem ao estrangeiro para apresentarem 

trabalhos científicos, a atribuir os Prémios 

Congresso SPEMD e de Investigação, a proje-

tar a revista, nacional e internacionalmente, 

Sampaio Fernandes, presidente da Sociedade Portuguesa de 
Estomatologia e Medicina Dentária

“Os médicos dentistas só têm a 
ganhar com o bom relacionamento 
e entendimento entre as duas 
instituições”

O professor catedrático da 
Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade do Porto, Sampaio 
Fernandes, é o novo presidente 
da Sociedade Portuguesa de 
Estomatologia e Medicina Dentária 
(SPEMD) para o biénio 2018-2019. A 
tomada de posse dos novos órgãos 
sociais decorreu em Aveiro, no dia 11 
de março.
Sendo uma das mais antigas 
sociedades científicas médicas em 
atividade, que cumpre 100 anos 
no próximo ano, o mandato que 
agora se inicia será de consolidação 
de um trabalho de modernização 
desenvolvido por anteriores direções. 
Mantêm-se, por isso, os principais 
projetos, como o congresso ou a 
formação contínua, mas também a 
vontade de incrementar as parcerias 
com as sociedades científicas. Para 
o novo presidente da SPEMD, a 
relação com OMD, que se caracteriza 
pelo respeito mútuo, tem sido uma 
experiência positiva e é para continuar.
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• Docência ou 
prática clínica? 
Serão incom-
patíveis? Ou 
complementa-
res?

• A medicina 
dentária é… 
Ciência e Arte

• O que me faz 
feliz é… não 
ver ninguém 
infeliz

• Não vivo 
sem… 
a Família e os 
Amigos

• Uma meta 
por alcançar… 
a Revista da 
SPEMD com 
indexação de 
excelência

• Um lema de 
vida… 
Nunca nada 
decidir sem 
tempo para 
refletir

e a aumentar o seu nível científico e de 

indexação.

Continuaremos a ter um papel ativo na 

comemoração do Dia Mundial de Saú-

de Oral e a marcar presença em eventos 

dedicados à saúde e em eventos despor-

tivos, divulgando informações úteis de 

saúde e higiene oral.

Procuraremos mais parcerias com so-

ciedades científicas de elevado nível, 

portuguesas e estrangeiras, de forma 

a valorizar, ainda mais, a condição de 

associado.

Finalmente, continuaremos a apostar 

no crescimento e no reconhecimento 

público do Museu da Estomatologia e 

de Medicina Dentária, inaugurado em 

fevereiro passado na Sede Nacional em 

Lisboa, e não vamos descurar a nossa 

quota-parte na representação interna-

cional dos médicos dentistas e estoma-

tologistas, nomeadamente na FDI.

ROMD - É professor catedrático da 
FMDUP. O facto de ser docente e 
médico dentista vai influenciar a 
forma como vai liderar a SPEMD? 
SF - A SPEMD é uma sociedade científica 

que tem como função primordial contri-

buir para a formação científica e profis-

sional dos seus mais de 4 mil associados. 

A apetência e a familiarização com os 

aspetos da formação está sempre pre-

sente num docente universitário. Talvez 

isso explique que a grande maioria dos 

presidentes, principalmente a partir de 

certa data, tenham sido docentes, em-

bora tal não constitua uma condição 

obrigatória. 

Penso que a minha condição de profes-

sor universitário vai influenciar a minha 

atuação, mas deverá ter em conside-

ração a opinião e as necessidades dos 

sócios que, na sua maioria, não estão 

ligados às faculdades.

ROMD - A Sociedade Portuguesa 
de Estomatologia e Medicina Den-
tária, como o nome indica, reúne 
estomatologistas e médicos den-
tistas num único organismo. Como 
descreveria o relacionamento en-
tre estes profissionais e que futuro 
antevê para ambos?
SF - Foram os médicos estomatologistas 

que criaram a SPEMD e as Faculdades de 

Medicina Dentária em 1976. Os médicos 

dentistas entraram posteriormente como 

membros e, gradualmente, ganharam 

preponderância, um pouco à semelhan-

ça do que aconteceu na sociedade por-

tuguesa. A direção atual não inclui ne-

nhum médico estomatologista, mas nos 

restantes órgãos sociais há vários. Desde 

que a organização profissional dos médi-

cos dentistas se autonomizou da Ordem 

dos Médicos, com a formação da APMD 

e depois da OMD, a SPEMD foi a principal 

organização com quem as duas classes 

profissionais continuaram a colaborar. A 

experiência tem sido bastante positiva. E 

vai, obviamente, continuar. 

A participação da SPEMD, com a OMD, 

na representação de Portugal na FDI, 

teve historicamente como pressuposto 

a sua qualidade de representar as duas 

profissões.   

Refira-se que esta capacidade de unir 

e fazer pontes entre profissionais e 

organizações científicas se tem inten-

sificado nos últimos anos e tem sido 

uma das mais-valias da SPEMD. Acre-

ditamos que o aproveitamento de 

sinergias entre grupos e instituições 

melhora imenso os serviços prestados 

à população, aos profissionais de saú-

de e, também, aos sócios da SPEMD.

ROMD - Como analisa o relaciona-
mento entre a SPEMD e a OMD? 
SF - A esmagadora maioria dos mem-

bros da SPEMD estão inscritos na OMD 

fazendo muitos deles parte dos seus ór-

gãos dirigentes. É, pois, natural que as 

relações institucionais sejam corretas e 

cordiais, com respeito mútuo entre duas 

das mais importantes instituições portu-

guesas da área da saúde oral.

Sem dúvida que os médicos dentistas 

só têm a ganhar com o bom relaciona-

mento e entendimento entre as duas 

instituições, que devem trabalhar em 

conjunto em diferentes matérias, no-

meadamente na regulamentação da 

formação contínua que terá muito a 

ganhar se vier a reconhecer a superior 

qualidade da nossa formação científica 

e profissional. 

Para dialogarmos sobre estes e outros 

assuntos de interesse mútuo e dos mé-

dicos dentistas estaremos sempre dispo-

níveis.

ROMD - Na sua opinião, quais são 
os grandes desafios que se colo-
cam à medicina dentária atual?
SF - Na generalidade, o excesso de li-

cenciados, os atropelos éticos e deon-

tológicos (nomeadamente ao nível 

da publicidade) e a dignificação da 

classe.

Mais relacionados com a SPEMD real-

ço a credibilização da formação con-

tínua.

Os principais projetos 
continuam a ser o con-

gresso anual, a formação 
contínua, as comemo-

rações de Santa Apolónia, 
a ligação à população, a 

participação na Federação 
Dentária Internacional 

(FDI) e a revista. 
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Licenciaturas e bacharelatos pré-Bolonha

Diplomas serão equiparados ao novo 
sistema de graus
A medida será aplicada no acesso a concur-
sos públicos e cursos superiores que exigem 
licenciatura ou mestrado pelas atuais regras 
do Processo de Bolonha. A proposta inse-
re-se num novo regime jurídico de graus e 
diplomas, que foi aprovado em Conselho de 
Ministros a 15 de fevereiro, e se encontra em 
discussão pública. 

As designações entre os diplomas mantêm-
-se diferentes, mas os direitos são iguala-
dos para os efeitos indicados. O Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
confirmou à comunicação social que os de-
tentores de licenciaturas ou bacharelatos 
pré-Bolonha serão equiparados a mestres 
e licenciados para poderem candidatar-se a 
patamares profissionais e académicos que 
até então eram inacessíveis para os titulares 
destes graus. 

“Ao referir que a equiparação é válida “para 
todos os efeitos legais” aí se incluem concur-
sos de recrutamento, concursos para ingres-
so em ciclos de estudos e todas as outras di-

mensões do quotidiano em que seja exigido 
o grau de licenciado ou de mestre”, indicou 
o ministério ao Diário de Notícias, acrescen-
tando que um bacharel ou licenciado pré-Bo-
lonha não será promovido a licenciado ou 
mestre. Em causa, está a duração do tempo 
de formação. O regime de Bolonha veio dimi-
nuir a duração dos primeiros ciclos (que bai-
xaram para três anos), que em muitos casos 
surgem associados a um mestrado integrado 
(alargando a duração para cinco anos). An-
tes de Bolonha, muitas licenciaturas tinham 
igualmente cinco anos de duração e os ba-
charelatos três. No entanto, esse facto nem 
sempre era reconhecido. 

A medida terá efeitos no acesso a cargos da 
Administração Pública e na prossecução de 
estudos. 

CNOP apresentou petição em 2011

O Conselho Nacional das Ordens Profissionais 
(CNOP) defende, desde há vários anos, o títu-

lo de mestre para os alunos licenciados antes 
da entrada em vigor do processo de Bolonha 
(2006). No início de 2011, o CNOP apresentou 
a petição nº 128/XI 2ª, em que solicitava à As-
sembleia da República que recomendasse ao 
Governo a equivalência de mestre aos titula-
res das anteriores licenciaturas com formação 
de 5/6 anos, na designação pré-reforma de 
Bolonha.

A petição foi subscrita por  49.323  cida-
dãos e foi apreciada a 28 de outubro desse 
ano. Recorde-se que o documento realçava 
a preocupação das ordens perante o facto 
do “poder político adotar a designação de 
licenciatura para os novos primeiros ciclos 
de formação. Esta decisão, dificilmente en-
tendível, mas que naturalmente se respeita 
no quadro democrático, levantou desde o 
primeiro momento em muitos cidadãos uma 
grande preocupação sobre futuras confu-
sões entre designação e competências asso-
ciadas, com a correspondente injustiça que 
se poderia perspetivar”.
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Profissões liberais debatem impacto concorrencial

O Conselho Geral do Conselho Nacional das Ordens Profissio-

nais (CNOP) reuniu em fevereiro para, entre outros assuntos, 

discutir o projeto de avaliação do impacto concorrencial nas 

profissões liberais (revisão da Lei 2/2013 de 10 de janeiro) e 

analisar os desenvolvimentos do regime europeu de proteção 

de dados pessoais, que entrará em vigor em maio. 

Na reunião, que decorreu na Ordem dos Solicitadores e dos 

Agentes de Execução, foi abordado o relatório preliminar da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econó-

mico (OCDE), apresentado publicamente em fevereiro, que 

conclui que Portugal tem falta de uma estratégia concertada 

para a ciência, a inovação e o ensino superior, refletindo-se em 

“medidas inconsistentes”. A organização avaliou o estado do 

sistema científico, de ensino superior e inovação em Portugal, 

em 2017, e alerta que o país tem doutorados a menos, sobre-

tudo nas empresas, e em situação laboral precária. Por outro 

lado, mostra que são desperdiçados dinheiros públicos associa-

dos ao financiar bolsas de doutoramento sem dar prioridade a 

áreas de investigação onde essa informação faz falta.

No âmbito da educação, as ordens profissionais ouviram o 

Conselho Nacional de Educação: Comissões Especializadas 

Permanentes e discutiram as alterações legislativas no ensino 

superior que estão em consulta pública. 

Quanto ao projeto de avaliação de impacto concorrencial 

nas profissões liberais, o CNOP reuniu com a Autoridade da 

Concorrência, encontro que contou com a presença do repre-

sentante da OCDE em Portugal. As medidas e recomendações 

ao Governo português são da maior relevância e merecem do 

CNOP um acompanhamento atento.  

A poucas semanas da entrada em vigor do regime europeu de 

proteção de dados pessoais, os representantes das associações 

públicas profissionais demostram sérias preocupações acerca 

da incerteza dominante em torno das normas eventualmen-

te aplicáveis. Todas as ordens entenderam ser de extrema 

pertinência realizar um seminário composto por agentes-chave 

do setor, de modo a poder ver clarificados os aspetos gerais, in-

determinados e até inviáveis, de acordo com o plasmado pelo 

legislador europeu. 

O CNOP recebeu ainda a Confederação Empresarial da CPLP 

para discutir as evoluções da 1ª Conferência Económica do 

Mercado da CPLP, no âmbito da mobilidade e reciprocidade 

profissional. 

Conselho Nacional das Ordens Profissionais
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Entidade Reguladora da Saúde 

Portugal tem mais de 5 mil clínicas e 
consultórios dentários
O Relatório de Atividades da Entidade Re-

guladora da Saúde (ERS) revela que, até 

2017, foram emitidas e confirmadas 5.785 

licenças para clínicas ou consultórios den-

tários. No balanço anual, a ERS revela que 

existem no país 14.166 estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, sendo 

que 2.312 licenças foram emitidas no ano 

passado. 

Cabe a este organismo, nos termos da lei e 

dos seus estatutos, instruir e decidir os pe-

didos de licenciamento destas unidades. A 

medicina dentária lidera a tabela, seguin-

do-se as clínicas ou consultórios médicos, 

com 4.161 estabelecimentos, e os postos 

de colheita de patologia clínica e análises 

clínicas, com 2.240. No relatório apresen-

tado, a ERS acrescenta que efetuou “22 

vistorias prévias à emissão de licença de 

funcionamento, correspondentes à totali-

dade dos pedidos admitidos nos termos da 

lei”. (tabela 1)

Por outro lado, o regulador desenvolveu 

várias ações de fiscalização e avaliações 

Tabela 1

Número de licenças válidas por tipologia a 31 de dezembro 2016 2017
Centros de enfermagem 619 697 
Clínicas ou consultórios dentários 5.642 5.785 
Clínicas ou consultórios médicos 3.750 4.161 
Laboratórios de anatomia patológica 7 11 
Laboratórios de genética médica 1 1 
Laboratórios de patologia clínica e análises clínicas 108 135 
Posto colheita de patologia clínica e análises clínicas 1.987 2.240 
Terapêuticas não convencionais 0 115 
Tratamento ou recuperação de toxicodependentes – Co-
munidades terapêuticas 

0 2 

Unidades com internamento ou bloco operatório 42 49 
Unidades de cirurgia de ambulatório geral 27 34 
Unidades de diálise 64 72 
Unidades de medicina física e reabilitação 562 537 
Unidades de medicina nuclear 3 3 
Unidades de obstetrícia e neonatologia 7 9 
Unidades de radiologia 274 311 
Unidades de radioterapia 3 4 
Total 13.096 14.166 

Fonte: ERS 

Tabela 2 

Tipologias de licenciamento fiscalizadas em 2017 Número
Centros de enfermagem 29 
Clínicas ou consultórios dentários 133 
Clínicas ou consultórios médicos 192 
Comportamentos Aditivos - Comunidades Terapêuticas 2 
Fiscalizações Sumárias (não sujeitos a licenciamento) 77 
Laboratórios de anatomia patológica 6 
Laboratórios de genética médica 2 
Laboratórios de patologia clínica e análises clínicas 6 
Posto colheita de patologia clínica e análises clínicas 66 
RNCCI Convalescença 5 
RNCCI Paliativos 1 
RNCCI ULDM 22 
RNCCI UMDR 12 
Unidades com internamento ou bloco operatório 2 
Unidades de cirurgia de ambulatório geral 5 
Unidades de diálise 1 
Unidades de medicina física e reabilitação 26 
Unidades de medicina nuclear 2 
Unidades de obstetrícia e neonatologia 2 
Unidades de radiologia 20 
Unidades de radioterapia 1 
Total 612 

Fonte: ERS  
 

periódicas, assim como fiscalizações urgen-

tes e/ ou extraordinárias pontuais a vários 

tipos de estabelecimentos. Do total das 

612 fiscalizações realizadas em 2017, 133 

visaram as clínicas e consultórios dentários. 

(tabela 2)

Na sequência da entrada em vigor do De-

creto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro, 

que estabelece o regime jurídico a que 

devem obedecer as práticas de publicida-

de em saúde, a 1 de novembro de 2015 

ficou estabelecido que “cabe à Entidade 

Reguladora da Saúde a fiscalização e a 

instrução dos processos de contraordena-

ção, competindo ao respetivo Conselho de 

Administração a aplicação das correspon-

dentes coimas e sanções acessórias”. Nesse 

âmbito, no ano passado, deram entrada 

nesta entidade 72 expedientes relativos a 

práticas de publicidade em saúde e foram 

analisados 76. Desses, “26 foram termina-

dos, com resposta remetida aos exponen-

tes, 12 deram origem à abertura de proces-

sos de avaliação, oito foram apensados a 

processos de avaliação que se encontravam 

em curso, dois foram apensados a outros 

expedientes de entrada e dois originaram 
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Tabela 3  

Infrações que resultaram na abertura de processos de 
contraordenação

Nº de 
ocorrências

%

Não possui licença de funcionamento 76 24,8% 
Incumprimento de requisitos de licenciamento 62 20,2% 
Incumprimento da obrigação de registo na ERS 58 18,9% 
Inexistência de Livro de Reclamações 35 11,4% 
Incumprimento da obrigação de atualização do registo 34 11,1% 
Violação do regime jurídico de Publicidade em Saúde 10 3,3% 
Não facultou imediata e gratuitamente o Livro de Recla-
mações ao utente 

7 2,3% 

Indução artificial da procura de cuidados de saúde 7 2,3% 
Não tem afixado o letreiro do Livro de Reclamações 4 1,3% 
Discriminação infundada de utentes beneficiários de um 
subsistema de saúde público 

4 1,3% 

Não prestação de informação, ou prestação de informa-
ções falsas 

3 1,0% 

Violação de direito de acesso ao SNS 1 0,3% 
Falta de afixação da licença de funcionamento 1 0,3% 
Incumprimento de obrigação de informar a ERS sobre a 
alteração da direção clinica 

1 0,3% 

Violação da liberdade de escolha do utente 1 0,3% 
Incumprimento dos TMRG legalmente fixados 1 0,3% 
Rejeição infundada do utente nos serviços e estabeleci-
mentos do SNS 

1 0,3% 

Obstrução do exercício dos poderes de fiscalização 1 0,3% 
Total 307 

Fonte: ERS  

pedidos internos de fiscalização”. O relatório 

indica que “os restantes 26 expedientes foram 

arquivados por se terem revelado irrelevantes, 

no contexto das atribuições e competências da 

ERS, ou por serem da competência de outras 

entidades”. E acrescenta que “foram aber-

tos oito processos de contraordenação, que 

diziam respeito a 10 infrações por eventual 

violação do regime das práticas publicitárias 

em saúde. Nesse mesmo período foram deci-

didos 14, nove com pagamento voluntário da 

coima após cessação da publicidade em causa, 

três deram origem à aplicação de uma sanção 

pecuniária, um levou à aplicação de uma ad-

moestação e um outro foi arquivado por não 

ter ficado provada a existência de qualquer 

violação ao regime jurídico das práticas publi-

citárias em saúde”. (tabela 3)

A OMD integra o Conselho Consultivo da ERS 

desde 2015. Este órgão tem a função de con-

sulta, apoio e participação na definição das 

linhas gerais de atuação da entidade regula-

dora do setor da saúde e das decisões do seu 

conselho de administração.
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Secretário-geral das Nações Unidas 

António Guterres recebe Honoris 
Causa pela Universidade de Lisboa  

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da Re-

pública, António Costa, Primeiro-Ministro, 

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia 

da República, secretários de Estado, minis-

tros, deputados, reitores de várias universi-

dades, nacionais e estrangeiras, diplomatas 

e representantes de diversos organismos, 

entre eles, Orlando Monteiro da Silva, bas-

tonário da OMD, participaram na cerimónia 

de atribuição do Honoris Causa a António 

Guterres, que decorreu na Aula Magna da 

Universidade de Lisboa, a 19 de fevereiro. 

O secretário-geral das Nações Unidas rece-

beu a distinção, por proposta do Instituto 

Superior Técnico, onde foi aluno e professor. 

No seu discurso, António Guterres falou dos 

grandes desafios que o mundo enfrenta e 

deixou várias mensagens. Sobre a educação, 

defendeu que hoje, nas universidades e no 

sistema educativo, o que fundamentalmen-

te interessa “não é tanto o tipo de coisas 

que aí se aprende, mas a possibilidade de aí 

se aprender a aprender”. “A política só faz 

sentido para concretizar um projeto em que 

acreditemos”, disse, até porque “o poder só 

faz sentido pelo serviço; o poder pelo poder 

não tem qualquer justificação – embora por 

vezes isso também não seja facilmente com-

preendido”.

Na sua opinião, a engenharia, a ciência e a 

tecnologia são os caminhos para melhorar a 

vida da humanidade, ao potenciarem o cres-

cimento dos países e respetivas economias. 

com o objetivo de destruir as capacidades 

militares – sobretudo comando e controlo de 

comunicação do inimigo - e de paralisar as 

suas infraestruturas básicas, nomeadamente 

redes elétricas”. “Só juntando governos, em-

presas que promovem as novas tecnologias, 

comunidade científica, universidades e socie-

dade civil será possível encontrar regras mí-

nimas para que as novas tecnologias sirvam 

o futuro da humanidade de forma positiva”, 

concluiu. 

Durante a cerimónia de atribuição do Hono-

ris Causa, o Presidente da República aprovei-

tou para enaltecer a “rica e multifacetada 

vivência, carácter, inteligência, capacidade 

de criação de ideias e de mobilização das 

pessoas” do galardoado. Marcelo Rebelo 

de Sousa descreveu o secretário-geral da 

ONU como a “personalidade, de longe, mais 

qualificada” da geração de ambos e o “go-

vernante nacional porventura mais consen-

sualmente amado desde sempre em demo-

cracia”. Um “expoente internacional capaz 

de a todos chegar”, concluiu. 

Guterres foi deputado durante 17 anos. É se-

cretário-geral das Nações Unidas desde 1 de 

janeiro de 2017.

Contudo, alertou, é também aqui que se ve-

rificam os “dilemas éticos mais dramáticos” 

para o futuro do planeta, uma vez que “hoje 

existem, de forma mais ou menos escondi-

da, episódios de ciberguerra entre Estados e, 

pior que isso, não há nenhum esquema re-

gulatório em relação a esse tipo de guerra”. 

António Guterres afirmou estar “absoluta-

mente convencido que, ao contrário do pas-

sado, a próxima guerra entre dois Estados vai 

ser antecedida por um maciço ciberataque 

De engenheiro a secretário-geral da ONU
António Guterres licenciou-se em enge-

nharia eletrotécnica, em 1971, pelo Insti-

tuto Superior Técnico da Universidade de 

Lisboa e foi deputado durante 17 anos. De 

1981 a 1983, foi membro da Assembleia 

Parlamentar do Conselho Europeu, onde 

presidiu ao Comité para a Demografia, Mi-

gração e Refugiados. Foi responsável pela 

adoção da Agenda de Lisboa, em 2000, na qualidade de presidente do Conselho Europeu, 

e esteve igualmente envolvido na primeira Cimeira União Europeia-África.

Guterres foi Primeiro-Ministro de Portugal, entre 1995 e 2002. Após deixar o cargo, de-

sempenhou funções de professor convidado do Instituto Superior Técnico, onde criou as 

cadeiras de Seminário de Desenvolvimento Sustentável e Seminário sobre Inovação, em 

2003/2004. De junho de 2005 a dezembro de 2015, foi Alto-Comissário das Nações Unidas 

para os Refugiados. O seu mandato viria a ficar marcado pelos conflitos na Síria e no 

Iraque, assim como as crises no Sudão do Sul, Iémen e República Centro Africana, que ori-

ginaram a maior vaga de refugiados desde a II Guerra Mundial, com mais de 60 milhões, 

em 2015. A 1 de janeiro de 2017 assumiu o cargo de secretário-geral da ONU. 



Medicina 
dentária em 
destaque no 
SONO’18

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) re-

cebeu nos dias 16 e 17 de março o evento SONO’18, que integra 

o 2º Encontro Latino-Americano e o 1º Congresso Português de 

Cronobiologia e Medicina do Sono. 

Pela primeira vez, o encontro, organizado pela Associação Portu-

guesa de Cronobiologia e Medicina do Sono (APCMS) e pelo Gru-

po Latino-Americano de Cronobiologia e Medicina do Sono, foi 

presidido por um médico dentista. Miguel Meira e Cruz explicou 

que o SONO’18, que é uma referência da medicina do sono em 

Portugal, juntou cerca de 200 participantes, entre conferencistas e 

palestrantes. Entre os temas abordados, destaque para o workshop 

intitulado “Medicina Oral no Sono”, conduzido por Miguel Meira 

e Cruz (coordenador da Unidade de Sono do Centro Cardiovascu-

lar da Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina de Lisboa) e 

que teve a participação de Jan Socher (prof. de ORL e de Medicina 

do Sono na Faculdade de Medicina da Universidade de Blumenau), 

Lilian Giannasi (prof. de Medicina Oral do Sono na Universidade 9 

de Julho, São Paulo) e Ricardo Santos (prof. de Terapia da Fala da 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto). Os participantes 

assistiram ainda ao pré-lançamento do livro “Tratado de Medicina 

Oral no Sono”. 

O evento esteve integrado nas atividades do Dia Mundial do Sono, 

que se assinalou precisamente a 16 de março. No final, foi anuncia-

do o 1º Congresso Ibero-Americano em Cronobiologia e Medicina 

do Sono, a decorrer em 2021, em Natal, no Brasil, e o 2º Congres-

so Nacional de Cronobiologia e Medicina do Sono, a realizar em 

2020, novamente na FMUL.

Da esquerda para a direita, Cláudio D’Elia (pediatra, 
pneumologia pediátrica, direção da APCMS), Meir Kryger 
(conceituado professor canadiano da Universidade de Yale, 
um dos pais da medicina do sono no mundo, especialista em 
medicina interna, pneumologia e medicina do sono, EUA), John 
Fontanelle Araújo (neurologista, especialista em cronobiologia 
e sono, Brasil), Miguel Meira e Cruz e Ricardo Santos (terapeuta 
da fala)
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Farmácias comunitárias 

Serviços de higiene oral ficam de 
fora da legislação

A OMD foi convidada a emitir um parecer 

sobre o projeto da Portaria nº 97/2018, ten-

do nesse âmbito expressado a discordância 

quanto à inclusão da higiene oral no elenco 

de serviços não farmacêuticos que pode-

riam ser prestados nas farmácias comunitá-

rias ou ao domicílio. 

A higiene oral é uma área que se encontra 

inelutavelmente conexa com a medicina 

dentária. Isto porque os serviços de higie-

ne oral podem ser prestados por higienistas 

orais, mas têm que ter uma direção clínica 

de supervisão e esta tem de ser constituída 

por médico dentista ou estomatologista, e 

nunca por farmacêutico. Conhecido o teor 

da Portaria nº 97/2018, publicada a 9 de 

abril, a OMD congratula-se pelo facto de a 

higiene oral não constar dos serviços men-

cionados no documento. Esta opção legis-

lativa vai de encontro ao entendimento da 

OMD quanto à função do médico dentista e 

do higienista oral no quadro das profissões 

do setor da saúde. 

Entre as alterações efetuadas, destaque 

para o artigo 2º, ponto 2, da proposta, que 

mencionava que podiam “ser prestados 

nas farmácias serviços de saúde” em várias 

áreas, nomeadamente a “Higiene Oral”, 

e que acabou por ser retirado da Portaria 

agora publicada.

Por outro lado, o documento inicial previa 

que os serviços de saúde previstos no n.º1 

e 2 do art.º2.º, inclusive os de higiene oral, 

podiam ser prestados ao domicílio desde 

que fossem feitos em condições análogas 

àquelas que seriam prestadas nas instala-

ções da farmácia. No entanto, os requisi-

tos técnicos que as farmácias comunitárias 

devem observar não coincidem com os que 

são exigidos a um consultório médico-den-

tário, sob cuja orientação o higienista oral 

deve laborar. Por recomendação da OMD, 

também este ponto foi retirado, não cons-

tando na legislação publicada a prestação 

de cuidados de saúde ao domicílio. 

A Portaria prevê ainda que “os serviços 

referidos no artigo anterior (art.º2.º) têm 

de ser prestados nas condições legais e 

regulamentares e por profissionais le-

galmente habilitados”, ao contrário do 

projeto que mencionava o seguinte: “os 

serviços farmacêuticos previstos no n.º1 

do artigo 2.º apenas podem ser realiza-

dos por farmacêuticos, nas instalações da 

farmácia ou ao domicílio, nas condições 

legais e regulamentares aplicáveis” (n.1 

do art.º 3.º). Desta forma, a legislação 

exige que os serviços não farmacêuticos 

sejam prestados por profissionais legal-

mente habilitados. 

Também o art.º 5.º do projeto, que previa 

que “as entidades responsáveis por esta-

belecimentos abrangidos pelo presente 

diploma devem divulgar as tipologias de 

serviços de saúde e promoção de bem-es-

tar que prestam (...)”, foi eliminado, as-

sim como a obrigatoriedade de as entida-

des responsáveis pelos estabelecimentos 

de farmácia possuírem e disponibilizarem 

livro de reclamações. No entanto, a legis-

lação mantém as consultas de nutrição 

no núcleo de serviços que podem ser 

prestados pelas farmácias comunitárias. 

A Portaria n.º 97/2018, do ministro 

da Saúde, que altera a Portaria n.º 

1429/2007, de 2 de novembro, a qual pre-

vê os serviços farmacêuticos que podem 

ser prestados pelas farmácias, foi publi-

cada em Diário da República – 1ª Série – a 

9 de abril. 

Esta opção legislativa 
vai de encontro ao 
entendimento da 

OMD quanto à função 
do médico dentista e 
do higienista oral no 

quadro das profissões do 
setor da saúde. 
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Maior conhecimento deontológico, 
melhores comportamentos clínicos

Após vários anos de colaboração no Conselho 
Deontológico e de Disciplina (CDD) da Ordem dos 
Médicos Dentistas, a sensação que fica é que a ética e a 
deontologia são matérias tendencialmente desvalorizadas 
por grande parte dos médicos dentistas, praticamente 
desde o período da sua formação académica.

Até porque parece ser fácil encontrar justificações  plausíveis para 

este tipo de desvalorização, pois há factores que podem contribuir 

para esse tipo de comportamento, como por exemplo:

1. A componente essencialmente científica da área da saúde, que 

obriga a um estudo exaustivo e persistente de conhecimentos técni-

co/científicos durante toda a vida profissional, deixando pouco espa-

ço para outros assuntos fora do âmbito clínico da profissão. 

2. Uma atividade isolada como é, na generalidade, o exercício da me-

dicina dentária, onde os valores morais individuais tendem a sobre-

por-se aos coletivos.

3. O recurso à sensibilidade individual de cada médico dentista em 

matéria de moral e deontologia, dentro do que considera ser moral 

ou imoral, certo ou errado, bom ou mau, aquando da tomada de 

decisões em situações de conflito.

4. A evolução dos costumes que a comunidade vai adotando conti-

nuamente ao longo dos tempos, levando a uma dinâmica de altera-

ção dos conceitos normalmente aceites em determinada altura. Por 

isso o Código Deontológico, que regula uma profissão qualificada 

como a nossa, sofre adaptações, alterações ou novas interpretações, 

de forma a responder às novas realidades.  

No entanto, o exercício da medicina dentária, não obstante a natu-

reza técnico/científica, não pode nunca esquecer a importante com-

ponente ética/deontológica, pelo que é fundamental (e preventivo) 

que todos os médicos dentistas estivessem conscientes de que devem 

dedicar mais tempo a ler o nosso código deontológico, o estatuto, 

as deliberações e recomendações emanadas pelo CDD, interpretan-

do-as e interiorizando-as, de forma a cumprir naturalmente com as 

normas estipuladas, prevenindo, assim, as situações de litígio.

Mas nem sempre parece ser assim.

Numa análise aos factores agora expostos e que podem eventual-

mente justificar essa desvalorização da componente deontológica 

por parte dos médicos dentistas, o CDD entendeu ser de extrema 

importância ir ao seu encontro a transmitir, recordar e reforçar aos 

colegas, sob a forma de sessões de formação contínua (cursos de fim 

de dia), os conceitos éticos básicos que devem orientar os compor-

tamentos dos médicos dentistas, através dos princípios de conduta 

que os regulam, ao mesmo tempo que o CDD se aproxima da classe 

estreitando relações com os médicos dentistas.

Este contacto direto com os colegas tem-se revelado gratificante, não 

só pela mensagem que levamos, “maior conhecimento deontoló-

Artigo de Opinião

gico, melhores comportamentos clínicos”, como também pelos laços 

que vamos criando com os colegas, através de um franco diálogo sobre 

realidade profissional e competência dos órgãos reguladores da classe. 

Desde o ano de 2013, foram já realizadas 15 sessões sobre a ética e a 

deontologia, em vários pontos do País (Coimbra, Setúbal, Évora, Fun-

chal, Viseu, Braga, Faro, Ponta Delgada, Vila Real, Aveiro, Beja, Alma-

da, Leiria, Guimarães e Viana do Castelo), nas quais foram abordados e 

debatidos variadíssimos casos práticos paradigmáticos do dia a dia do 

médico dentista, onde a ética e a deontologia podem fazer verdadei-

ramente a diferença. 

Pareceu-me então ser esta a altura ideal para fazer um balanço e analisar 

qual o feedback dos médicos dentistas que participaram nestas sessões, 

pelo que analisamos as respostas obtidas dos inquéritos enviados aos 

participantes, elaborados pelo Centro de Formação Contínua da OMD.

Em primeiro lugar, e antes de fazer a análise global de satisfação, qui-

semos saber quantos médicos dentistas estiveram presentes nas 15 ses-

sões já efetuadas e chegamos a um total de 410 participantes, com 

uma média de 27,3 médicos dentistas presentes por sessão. As sessões 

onde se registaram o maior número de presenças foram as de Coimbra, 

Braga e Setúbal (Fig. 1).

Do total de 410 participantes, não podemos considerar a avaliação na 

sessão de Coimbra (2013), onde estiveram presentes 55 colegas, pois na 

altura não eram ainda realizados os questionários de avaliação.

Foram então recolhidas 192 respostas respeitantes aos 355 partici-

pantes que estiveram presentes nas restantes formações contínuas de 

deontologia da OMD, representando uma taxa de participação na ava-

liação dos cursos de 54,08%.

Fig. 1
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Da análise do quadro total sobre o grau de satisfação que a 

sessão proporcionou, 88,08% dos colegas que assistiram respon-

deram satisfeito ou muito satisfeito (Fig. 2).

Da análise do quadro total da pertinência do tema do curso, 

93,78% dos colegas responderam que era pertinente ou muito per-

tinente (Fig. 3)

Relativamente à recomendação do curso a um colega, 95,3% 

dos que responderam afirmaram que sim (Fig. 5).

Comparando as respostas relacionadas com o grau de satisfação 

com a pertinência e interesse da sessão, concluímos que o grau de 

pertinência/interesse no tema é de uma forma generalizada supe-

rior ao grau de satisfação com a sessão (Fig. 4).

Por todos os dados que acabamos de expor, e ainda que o 

número de colegas que assistiram às sessões seja inferior 

ao que gostaríamos, consideramos que o balanço tem sido 

positivo e os resultados dos questionários incentivam-nos 

a continuar realizar estas sessões de proximidade, com o 

objetivo de promover o conhecimento da ética e deonto-

logia na nossa classe.

No mesmo sentido pedagógico, têm sido realizadas ses-

sões de ética e deontologia no Congresso da OMD, e ainda 

uma sessão englobada no Curso de Iniciação à Atividade 

Profissional para jovens médicos dentistas que todos os 

anos a OMD organiza em outubro.

O CDD tem ainda levado a cabo encontros com os alunos 

finalistas do mestrado integrado em medicina dentária, 

encontros esses realizados em todas as sete faculdades, 

com o objetivo de alertar e motivar os jovens para a im-

portância e gosto pela ética e deontologia, aconselhan-

do-os e fazendo-os compreender que um comportamento 

pessoal e profissional idóneo, terá inevitavelmente o seu 

reconhecimento por parte dos doentes e dos seus pares, 

especialmente no mundo atual onde, infelizmente, existe 

uma conflitualidade crescente.

Termino, assim, expressando a minha esperança que, com 

este tipo de ação pedagógica, a globalidade dos médicos 

dentistas, e especialmente a nova geração, valorize a ética 

e a deontologia na sua verdadeira dimensão, central na 

nossa atuação, a par de tudo o que é a componente téc-

nico-científica.

Para além disso, só com princípios éticos muito sólidos se 

poderá lidar, com êxito, com a conflitualidade crescente 

que, infelizmente, caracteriza o mundo em que atualmen-

te vivemos.

Luís Filipe Correia

Presidente do Conselho Deontológico e 

de Disciplina

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3
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Conselho Europeu de Médicos Dentistas

Portugal vai liderar projeto eSaúde

A partir de junho, o país vai estar à frente 

da iniciativa que visa criar um ecossistema 

em que o paciente é o elemento central. O 

projeto insere-se no âmbito da rede eSaúde 

e pretende ser um facilitador da partilha de 

dados e utilização da prescrição eletrónica 

num quadro transfronteiriço. 

A novidade foi conhecida após um encon-

tro promovido pelos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (SPMS), que reuniu em 

Lisboa, no passado dia 19 de março, seis pe-

ritos indicados pelas ordens/ associações pro-

fissionais que compõem o Conselho Europeu 

de Médicos Dentistas (CED), assim como a re-

presentante do gabinete do CED de políticas 

de regulação e jurídico, Aneta Tyszkiewicz. 

A OMD esteve representada por Artur Miler. 

Na sessão, os participantes foram ouvidos 

acerca das práticas existentes nos respetivos 

países, nomeadamente no que concerne à 

preparação do resumo clínico do paciente. 

Esta troca de experiências teve como objeti-

vo avaliar a possibilidade de uniformização 

destas informações. A OMD verificou que 

Portugal está na linha da frente no âmbi-

to da utilização das novas tecnologias ao 

serviço da saúde, muito particularmente, o 

reconhecimento dos médicos dentistas en-

quanto verdadeiros profissionais médicos, 

tendo o devido acesso a toda a informação 

clínica relevante dos seus doentes por parte 

das diferentes entidades da saúde e pela sua 

inclusão nas estratégias de saúde por estas 

delineadas. 

“As realidades com que nos deparamos nou-

tros países, quer em matéria de registos em 

papel, quer ainda nas restrições à prescrição, 

acabam por nos dar uma perspetiva do quão 

acertada tem sido a ação da Ordem dos Mé-

dicos Dentistas na defesa dos interesses, quer 

dos seus profissionais, quer principalmente 

dos pacientes portugueses”, constatou Artur 

Miler. 

O CED apresentou também os resultados do 

inquérito que realizou sobre a eSaúde. No fi-

nal, concluiu-se que há falta de comunicação 

entre softwares, impedindo assim a interope-

rabilidade; a simplificação de procedimentos 

digitais para os utilizadores é um pré-requi-

sito para ampliar a adesão à eSaúde; assim 

como é necessário definir dados internacio-

nalmente aceites nos resumos clínicos e na 

harmonização da codificação, investir mais 

em nomenclatura digital e criar medidas que 

assegurem a harmonização das atividades 

europeias a nível de eSaúde. 

Facilitar o intercâmbio de dados
De acordo com o Plano Plurianual 2018-2021 

para a rede eSaúde, a meta do projeto será 

estabelecer pontos de contacto nacionais 

que serão responsáveis pela gestão e trans-

missão dos resumos clínicos do paciente.

Na reunião ficou estabelecida a criação de um 

grupo de trabalho para a definição de um 

conjunto de dados comuns que descrevam as 

informações básicas de cuidados de saúde oral. 

Portugal será oficialmente líder do projeto a 

partir de junho de 2018 e os SPMS informarão 

o CED dos próximos passos. O eSaúde terá o 

objetivo de facilitar o intercâmbio de dados e o 

uso de ePrescriptions no espaço europeu.

O representante da OMD na reunião do CED, 

Artur Miler, explicou à Revista da OMD que 

“o âmbito do nosso grupo de saúde oral nos 

SPMS prende-se com o facto de constatar que 

Portugal e os médicos dentistas portugueses 

estão de facto bastante evoluídos e com uma 

grande autonomia, no que concerne à sua 

profissão, no acesso a dados dos utentes e na 

perspetiva futura do eSaúde, sendo que ape-

nas a Finlândia me pareceu mais evoluída na 

sua estratégia de promoção de saúde oral”. 

O médico dentista lembra ainda que um dos 

“próximos passos do eSaúde, no que concer-

ne à saúde oral, de forma a conseguirmos 

um objetivo que esteja ao alcance de todos 

os países”, ou seja, “a criação de uma tabela 

de tratamentos comum, com a mesma lin-

guagem”. Um passo que está a ser dado pela 

OMD, já que, segundo Artur Miler, “no nosso 

grupo de trabalho atuamos em conjunto com 

os SPMS para a criação do catálogo das termi-

nologias de saúde oral”, tentando adaptá-lo 

ao SNOMED. “Sempre foi nosso objetivo uma 

adaptação da nossa tabela de nomenclatura 

ao SNOMED CT. Este workshop reforça a im-

portância desta estreita colaboração, deste 

trabalho em equipa, da sinergia de forças 

que tem existido na promoção da saúde oral 

e dos médicos dentistas, enquanto parcei-

ros indispensáveis nas estratégias que visam 

a melhoria dos cuidados de saúde a serem 

prestados à população”, enfatiza.

No encontro, os SPMS apresentaram o pro-

jeto denominado RCU2, com destaque para 

a aposta de incluir a saúde oral no referido 

projeto, que pretende acima de tudo e de 

forma resumida uma partilha da informação 

clínica relevante do doente. 
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Federação Dentária Internacional 

Doença periodontal, uma 
prioridade global

Tome nota
O relatório técnico e o guia prático estão disponíveis na página eletrónica da FDI. 

•  Relatório Técnico sobre Prevenção e Controlo de Doenças Periodontais para a Saúde 

Oral e a Saúde Geral (White Paper on Prevention and Management of Periodontal 

Diseases for Oral Health and General Health) - www.fdiworlddental.org/resources/

white-papers/white-paper-on-prevention-and-management-of-periodontal-disea-

ses-for-oral 

•  Saúde e Doença Periodontal – Um guia prático para reduzir o ônus global da doença 

periodontal (Periodontal Health and Disease – A practical guide to reduce the global 

burden of periodontal disease) - www.fdiworlddental.org/resources/toolkits/perio-

dontal-health-and-disease

A Federação Dentária Internacional (FDI) tem 

em curso o Projeto Global de Saúde Perio-

dontal, que tem como meta colocar esta área 

nas prioridades políticas. Nesse âmbito, aca-

ba de publicar dois documentos que alertam 

para o impacto mundial da doença.

O “Relatório Técnico sobre Prevenção e Con-

trolo de Doenças Periodontais para a Saúde 

Oral e a Saúde Geral” disponibiliza a todos os 

profissionais de saúde oral um sumário com-

pleto sobre diversas questões relacionadas com 

a prevalência e o impacto da doença periodon-

tal em todo o mundo. Nesta publicação são 

identificados os principais desafios que se colo-

cam ao combate deste problema e abordados 

temas relacionados com etiologia e patogéne-

se, prevenção, diagnóstico e tratamento. 

Já o guia prático baseia-se nas considerações 

que constam do relatório técnico e do Fórum 

Mundial da Saúde Oral da FDI 2017, que tem 

como tema central a saúde periodontal. Em 

“Saúde e Doença Periodontal – Um guia prá-

tico para reduzir o ónus global da doença pe-

riodontal”, a federação apresenta uma série 

de considerações endereçadas às associações 

nacionais de medicina dentária, para que es-

tas possam promover a implementação de 

políticas de prevenção e controlo da doença 

da gengiva.

Para a presidente da FDI, Kathryn Kell, “a 

doença periodontal – ou doença da gengiva 

como é frequentemente mais conhecida – é 

uma das doenças mais comuns, que afeta 

até 50% da população adulta do mundo”, 

pelo que deve ser encarada “com seriedade, 

especialmente porque sabemos que ela tem 

uma relação significativa com outros proble-

mas de saúde. Devemos procurar estratégias 

de prevenção, que sejam promovidas pelos 

profissionais de saúde oral e de saúde em 

geral”.

O presidente do grupo de trabalho do Pro-

jeto Global de Saúde Periodontal, Lijian Jin, 

mostrou-se muito satisfeito com o resultado 

das publicações. “O relatório técnico define 

um plano de ação sobre a prevenção e con-

trolo da doença periodontal. O guia prático 

ajuda os profissionais de saúde oral a defini-

rem objetivos de defesa que possam alcan-

çar os agentes políticos e contribuir para a 

implementação de campanhas bem-suce-

didas. Esperamos que esses documentos se-

jam amplamente usados pelos nossos pares 

e ajudem a melhorar a saúde periodontal a 

nível global”, explica Lijian Jin.

A doença da gengiva tem um enorme im-

pacto nas taxas de morbilidade e da saúde 

da população mundial, podendo ser preve-

nida. Está ainda associada a doenças não 

transmissíveis, como a diabetes ou doenças 

cardíacas. 
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Pesquisa global da FDI 

Só 13% das crianças vão ao 
médico dentista antes do ano 
de idade A Federação Dentária Internacional reali-

zou um inquérito em 10 países, onde ques-

tionou os pais sobre os cuidados que têm 

com a saúde oral dos seus filhos, nas dife-

rentes fases de crescimento. 

A organização concluiu que apenas 13% 

dos pais com crianças menores de 18 anos 

levaram os filhos ao médico dentista antes 

destes completarem o primeiro ano de vida 

(idade recomendada para a primeira visita). 

Para a presidente da FDI, Kathryn Kell, “é 

preocupante verificar que a maioria das 

crianças não está a realizar o check-up den-

tário na idade recomendada”. O inquérito 

revela que a maioria dos progenitores leva 

os filhos pela primeira vez à consulta de 

medicina dentária quando estes têm entre 

um e três anos de idade (24%) ou entre 

quatro e seis anos (22%). Já 20% assumem 

que os filhos nunca visitaram o médico den-

tista. 

Entre os motivos apontados para a marca-

ção de consulta, o check-up de rotina sur-

ge como a primeira causa no Reino Unido 

(82%), Suécia (77%), Argentina (65%), 

França (63%), Estados Unidos (63%), Aus-

trália (56%) e China (34%). Já no Egito 

(56%), Filipinas (43%) e Marrocos (38%), a 

principal razão indicada é a dor e incómodo 

na boca. 

Quanto às rotinas de higiene oral, 43% dos 

pais com filhos menores garantiram que 

estes escovam os dentes antes de dormir 

e 40% revelaram que supervisionam a es-

covagem duas vezes por dia. Mais de 30% 

afirmou ainda que limita o consumo de 

alimentos e bebidas açucaradas. O estudo 

mostra também que só 26% dos inquiridos 

limparam os primeiros dentes dos filhos e 

apenas 8% confirmam ter encorajado as 

crianças a usar um protetor bucal durante 

a prática desportiva. 

O inquérito foi realizado pela YouGov Plc e 

a amostra é composta por 11.552 adultos, 

dos quais 4.056 têm filhos com idade igual 

ou inferior a 18 anos. O trabalho de campo 

decorreu entre 30 de janeiro e 8 de feve-

reiro deste ano e a pesquisa foi realizada 

online. 






