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Editorial

“Se a medicina 
dentária é 
importante 
para os médicos 
dentistas, e é, 
celebrar é preciso”

Estimados colegas,

Encontramo-nos num ano especial. Cum-

prem-se 20 anos sobre a criação da nossa 

Ordem. Sucessora da APMD - Associação 

Profissional dos Médicos Dentistas, criada 

em 1991 e já então uma associação de di-

reito público.

Que quer isto dizer?

Que significado tem para a sociedade 

portuguesa, para os médicos dentistas e 

para a profissão?

Pouco ou nada, se não soubermos cele-

brar convenientemente. Como?

Fazendo da celebração uma oportunida-

de de projetar a profissão e a nossa Or-

dem com grande envolvimento e partici-

pação dos médicos dentistas.

São, assim, várias as iniciativas que esta-

mos a realizar nesse sentido: 

• As cerimónias de entrega do diploma co-

memorativo dos 20 anos de Ordem, a cada 

um dos médicos dentistas que se inscrevam 

nos 13 encontros organizados para o efei-

to e no Congresso da OMD, contam já com 

mais de 1.400 participantes;

• A realização com caráter anual de uma 

cerimónia de boas-vindas, no congresso, 

aos nossos colegas inscritos na Ordem de 

1 de janeiro a 15 de outubro; 

• A obtenção do Alto Patrocínio do Presi-

dente da República para o nosso congres-

so, momento de especial simbolismo para 

uma classe que se afirma por uma cons-

tante aposta na formação e na criação de 

conhecimento;

• O preço especial da inscrição online, que 

decorreu até 18 de julho, no congresso, 

com mais de 5 mil inscritos até à data, e 

outras iniciativas que tornarão este even-

to ainda mais interessante;

• A realização de um grande jantar come-

morativo no congresso e a presença de 

convidados nacionais e internacionais em 

momentos alusivos a esta data;

• A edição de um álbum comemorativo 

dos 20 anos da OMD;

• A realização de uma sessão institucional 

na Assembleia da República, em dezembro, 

evocativa da aprovação do Estatuto da Or-

dem por aquele órgão de soberania.

Todas estas e outras iniciativas previstas 

têm como objetivo uma comemoração 

aberta, participada com alegria, mas que 

promova simultaneamente a medicina 

dentária, a saúde dos portugueses e os 

seus protagonistas, os médicos dentistas.*

A forma como, em vários pontos do país, 

especialmente no interior, nos paços do 

concelho de câmaras municipais, os médi-

cos dentistas foram recebidos e reconhe-

cidos, juntamente com as suas famílias e 

acompanhantes, criou momentos de gran-

de intensidade e de Orgulho na profissão.

É tempo de exaltar, de puxar para cima, 

de abrir a mente relativamente a uma 

profissão extraordinária como é a medi-

cina dentária e a um grupo profissional 

como são os médicos dentistas.

A profissão e a sua Ordem são importan-

tes para os médicos dentistas.

Mostremos isso. Sem receio.

O bastonário

Orlando Monteiro da Silva

*Este programa de celebrações foi, permitam-

-me a nota pessoal, com grande alegria minha, 

aprovado unanimemente pelos colegas que cons-

tituem o Conselho Diretivo da OMD. Para tal, 

tivemos que, natural e excecionalmente alocar 

um conjunto de recursos financeiros, capazes de 

fazer frente às despesas inerentes a estas come-

morações. Estes recursos vão naturalmente colo-

car em causa a execução do orçamento para 2018, 

elaborado previamente às decisões tomadas. De-

pois de anos de uma gestão rigorosa e conserva-

dora com resultados excecionais, o momento da 

comemoração serve também para, mantendo o 

rigor de sempre, libertar alguns desses recursos 

do congresso, que sempre deu lucro apesar dos 

preços de inscrição muito acessíveis, colocando-os 

à disposição de todos os associados, e ao servi-

ço da causa da medicina dentária neste ano tão 

especial. Por uma questão de boas contas e de 

transparência, entendo por bem, disso dar nota, 

antecipadamente, a todos os colegas.
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FEDCAR
Bastonário da OMD  

nomeado vice-presidente 

Gil Alcoforado 
Novo Reitor do

Instituto Universitário Egas Moniz
A Direção da Egas Moniz, CRL nomeou o 
Professor Catedrático em Medicina Den-
tária, Gil Alcoforado, para reitor do Insti-
tuto Universitário Egas Moniz (IUEM). A 
cerimónia de tomada de posse decorreu 
no passado dia 2 de junho.

De acordo com a instituição de ensino su-
perior, Gil Alcoforado é detentor de um 
curriculum técnico e científico vasto e rele-
vante, autor e coautor de mais de quarenta 
artigos internacionais e de mais de duzen-
tas conferências nacionais e internacionais, 
mantendo na atualidade uma importante 
atividade nacional e internacional.
O novo reitor do Instituto Universitário 
Egas Moniz é especialista em Periodonto-

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da 
Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), foi 
nomeado vice-presidente da Federação 
Europeia das Autoridades Competentes e 
Reguladores de Medicina Dentária (FED-
CAR) para 2018. 
A federação reúne várias ordens e órgãos 
europeus responsáveis pela regulação, 
registo e supervisão dos profissionais de 
medicina dentária. A FEDCAR tem como 
objetivos a promoção da segurança dos 
pacientes na Europa, o fomento de um 
nível de cuidados de saúde oral elevado e 
a contribuição para uma mobilidade mais 
fácil e segura dos profissionais de medi-
cina dentária entre os Estados europeus.
Além de uma regular partilha de infor-
mação e boas práticas no âmbito da regu-

lamentação dos médicos dentistas, a FED-
CAR tem como meta promover posições 
conjuntas perante o legislador da União 
Europeia, relativas ao desenvolvimento 
de iniciativas e legislação a nível europeu 
que afetam a regulação dos médicos den-
tistas.
Com sede em Bruxelas, a FEDCAR foi for-
malmente criada a 3 de abril de 2004 pela 
Declaração de Roma, e realiza por ano 
duas reuniões plenárias: uma reunião no 
outono em Paris e uma reunião na prima-
vera, já agendada para abril de 2019 em 
Portugal. 
A Ordem dos Médicos Dentistas integra 
este organismo desde novembro de 2015, 
juntando-se à lista de 21 países que o 
compõem.

logia, pela Universidade de Bergen, na 
Noruega, e desde 1985 que é membro 
do  International College of Dentists  e 
regente para Portugal desde 2009. 

Foi vice-reitor da Faculdade de Medici-
na Dentária da Universidade de Lisboa, 
fundador e presidente da Sociedade 
Portuguesa de Periodontologia. Em 
2003 presidiu à Federação Europeia 
de Periodontologia. Integra também o 
Conselho da  European Association of 
Osseointegration desde 2012.

Recorde-se que Gil Alcoforado foi presi-
dente da Mesa da Assembleia-Geral da 
OMD para o triénio 2007-2009.
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Vai acontecer

In Memoriam

Guilherme Ferreira de Almeida 
A Ordem dos Médicos Dentistas apresenta as mais sentidas condolências à família e amigos, 
pelo falecimento do estimado colega Guilherme Ferreira de Almeida, em junho passado.  
Membro nº 366 da OMD, licenciou-se em medicina dentária na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto.

Elsa Lucena Sampaio
Faleceu a estimada colega Elsa Lucena Sampaio no passado mês de junho, membro nº 1752 da OMD 
e licenciada em medicina dentária no Instituto Universitário de Ciências da Saúde. 
À família e amigos, a Ordem dos Médicos Dentistas apresenta as mais profundas condolências.

Manuel Guedes de Figueiredo
A Ordem dos Médicos Dentistas apresenta as mais sentidas condolências à família, amigos e colegas, 
pelo falecimento do médico estomatologista Manuel Guedes de Figueiredo.
Professor jubilado da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP), Manuel Guedes de Figueiredo 
colaborou na criação da Escola Superior de Medicina Dentária do Porto e dedicou uma vida à saúde oral.

Seminário
Os Municípios e a Saúde

O Instituto de Higiene e Medicina Tropical da 
Universidade Nova de Lisboa (IHMT-NOVA), 
com o apoio da Fundação Friedrich Ebert, or-
ganiza um seminário sobre os Municípios e a 
Saúde, nos dias 17 e 18 de outubro de 2018, 
na Aula Magna do IHMT-NOVA.

A mesa redonda dedicada ao tema “Os 
Municípios e a Saúde em Portugal - o 
olhar dos Municípios, dos Doentes e dos 
Profissionais de Saúde”, que decorre no 
dia 18, conta com a participação da Or-
dem dos Médicos Dentistas. 

De acordo com a organização, “um desafio 
comum a muitos países é o de encontrar o 
nível adequado para a realização e imple-

mentação de políticas e administração da 
saúde. Muitos países têm descentralizado 
as competências em matéria de saúde, pro-
curando o equilíbrio de ganhos em saúde, 
equidade no acesso aos cuidados e eficiên-
cia no sistema de saúde. Analisando os ar-
gumentos a favor e contra, em muitos ca-
sos os mesmos motivos são utilizados para 
justificar o movimento em direções opos-
tas, mas dada a natureza multidimensional 
complexa de descentralização, há dificulda-
des em atribuir os resultados à descentrali-
zação, ao contrário de outras características 
do sistema de saúde.”

Este seminário pretende, assim, atingir qua-
tro objetivos essenciais: 
•  Aprofundar aspetos doutrinais e modelos 

teóricos associados ao tema dos municí-
pios e a saúde;

•  Conhecer e analisar realizações concretas 
nesta área; avaliar o impacto de um pro-
cesso de intervenção dos municípios na 
saúde; 

•  Discutir desenvolvimentos futuros deste 
processo.

A entrada é livre, mas está sujeita a ins-
crição. 

Para mais informações consulte:
http://www.ihmt.unl.pt/seminario-municipios-saude
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Encontros com a Ordem

Centenas de participantes em todo o país 
para comemorar os 20 anos da OMD

A cidade Invicta foi o ponto de partida para os “Encontros com 

a Ordem”. Acompanhados por familiares e amigos, foi em am-

biente de festa que os médicos dentistas inscritos no “Encontros 

com a Ordem” do Porto se deslocaram ao Palácio da Bolsa, no dia 

19 de maio, para participar nas comemorações das duas décadas 

de vida da OMD. Uma cerimónia que teve início a meio da tar-

de, com um Porto de Honra servido no Salão Árabe e nos claus-

tros de um dos espaços mais emblemáticos da cidade portuense, 

onde reinou o convívio entre colegas de profissão. 

A sessão abriu com a transmissão de um vídeo sobre os 20 anos 

da OMD, seguindo-se as intervenções do bastonário da Ordem 

dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva e do secretário 

de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, que presidiu o 

primeiro “Encontros com a Ordem”. 

Chegada a altura que todos esperavam, a entrega do diploma 

que celebra o reconhecimento do título de médico dentista, o 

bastonário da OMD chamou ao palco os atuais presidentes dos 

órgãos sociais da Ordem: João Caramês, presidente da Mesa da 

Assembleia Geral; Paulo Ribeiro de Melo, presidente do Conse-

lho Geral; Luís Filipe Correia, presidente do Conselho Deon-

tológico e de Disciplina e Ana Cristina Mano Azul, presidente 

do Conselho Fiscal, assim como o primeiro bastonário e secre-

tário-geral da OMD, Manuel Fontes de Carvalho e Carlos Silva, 

respetivamente. Foi chamado, ainda, o então presidente da 

Assembleia Geral, José António Capelas. 

Participaram ainda dois dirigentes atuais da OMD inscritos na 

sessão, Pedro Pires, vice-presidente do Conselho Diretivo, e 

João Alves, membro do Conselho Geral, que faziam parte dos 

órgãos sociais na transição da Associação Profissional dos Mé-

dicos Dentistas (APMD) para OMD.

De referir que a OMD tinha convidado formalmente para esta-

rem presentes nos 13 encontros previstos todos os presidentes 
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dos órgãos sociais da APMD e OMD, desde 1991 até à data. 

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde deu início a este 

momento, ao entregar o primeiro diploma a Orlando Monteiro 

da Silva e, de seguida, aos restantes presentes. Tendo sido re-

conhecidos três dos dirigentes associativos do período anterior 

à criação APMD, Sampaio Fernandes, João Pimenta e Germano 

Rocha, previamente inscritos no encontro, foram chamados ao 

palco para receberem por sua vez, o diploma da mão do bas-

tonário. 

Coube posteriormente aos atuais e antigos representantes dos 

órgãos sociais da Ordem entregar os diplomas aos médicos 

dentistas, que não esconderam a emoção. 

No “Encontros com a Ordem” no Porto, participaram várias fi-

guras de diferentes áreas, nomeadamente o presidente do Con-

selho Diretivo da ARS Norte, Pimenta Marinho, as deputadas 

Cecília Meireles e Ângela Moreira, Manuel Pizarro, ex-secretário 

de Estado da Saúde e responsável direto pelo alargamento do 

PNPSO, o bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Batista da Sil-

va, o bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, José 

Rodrigues de Jesus, a bastonária do Ordem dos Nutricionistas, 

Alexandra Bento, o presidente da Secção Regional do Norte da 

Ordem dos Farmacêuticos, Franklim Marques, o reitor da Univer-

sidade Fernando Pessoa, Salvato Trigo, o presidente da CESPU, 

Almeida Dias, o reitor do Instituto Universitário de Ciências da 

Saúde, Jorge Brandão Proença, o coordenador do mestrado in-

tegrado em Medicina Dentária da Instituto de Ciências da Saúde 

da Universidade Católica Portuguesa, André Correia, o diretor 

do Departamento de Ciências Dentárias e coordenador do mes-

trado integrado em Medicina Dentária do Instituto Universitário 

de Ciências da Saúde, Joaquim Moreira, o representante do Ins-

tituto Universitário Egas Moniz, Paulo Maurício, o representante 

norte da Associação Nacional de Farmácias, Ricardo Alves, e o 

membro do Comité Central do PCP, Rogério Reis. 

MÉDICOS DENTISTAS CELEBRAM A PROFISSÃO 

As comemorações dos 20 anos da Ordem dos Médicos Dentistas 

já juntaram mais de 1.400 participantes na iniciativa “Encontros 

com a Ordem”. Ao todo, um conjunto de 13 eventos está a per-

correr, até ao final de outubro, várias localidades de Portugal e 

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

O ponto alto dos encontros é a entrega de um diploma da OMD 

que celebra o reconhecimento do título de médico dentista.

A seguir ao Porto, os “Encontros com a Ordem” rumaram a Vila 

Real, no início de junho, e numa cerimónia na Câmara Municipal, 

em que participaram mais de 70 pessoas, o presidente da autar-

quia, Rui Santos, enalteceu o contributo dos médicos dentistas 

do distrito na promoção da saúde oral. 
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Em Faro, o presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, saudou a 

iniciativa que reuniu mais de uma centena de médicos dentistas 

e acompanhantes. 

De novo a norte, em Braga, o vice-presidente da Câmara Muni-

cipal de Braga, Firmino Marques, referiu a importância para a 

cidade de receber iniciativas como esta, salientando o pulsar eco-

nómico que se vive na região, destacando o papel dos médicos 

dentistas na dinâmica da cidade.

No final do mês de junho, Setúbal recebeu mais uma edição dos 

“Encontros com a Ordem” e a anfitriã foi a presidente da Câmara, 

Maria das Dores Meira, que agradeceu a presença da OMD no seu 

município. 
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Cidade Data Nº Participantes

Porto 19 de maio 529

Vila Real 2 de junho 78

Faro 9 de junho 125

Braga 16 de junho 289

Setúbal 30 de junho 131

Covilhã 7 de julho 77

Coimbra 14 de julho 207

Seguiram-se Covilhã e Coimbra no mês de julho, ambos os en-

contros concentraram centenas de participantes, com o autarca 

da Covilhã, Vítor Manuel Pinheiro Pereira, a sublinhar que o ani-

versário da OMD coincide com um contexto importante de trans-

ferência de competências do estado central para as autarquias 

locais, nomeadamente nos cuidados primários de saúde, em que 

se integra o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral.

Em Coimbra, o sétimo Encontro com a Ordem decorreu na Quin-

ta das Lágrimas. 

Todas as galerias de fotos dos eventos estão disponíveis no site e 

Facebook da OMD.

Os “Encontros com a Ordem” regressam em setembro, com a pri-

meira sessão marcada para Évora, a 22 de setembro. Segue-se Lis-

boa, Açores (Angra do Heroísmo e Ponta Delgada) e, no final de 

outubro, esta iniciativa desloca-se à ilha da Madeira, no Funchal. 

Inscreva-se em: www.omd.pt/encontros
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Números da Ordem 2018

Ordem dos Médicos Dentistas
com mais de 11 mil inscritos 

Portugal atingiu no ano passado um rácio de um médico dentista por 1.033 habitantes, praticamente o dobro da 
recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de um médico dentista por 2.000 habitantes. 

No ano passado, a Ordem dos Médicos Dentistas tinha 11.387 
inscritos, um aumento de 699 face a 2016. Estas são conclusões 
do estudo “Os Números da Ordem” que anualmente sistemati-
za os principais indicadores da profissão de médico dentista em 
Portugal e apresenta uma projeção do que é expectável para os 
próximos anos. Os dados do documento são relativos a 31 de 
dezembro do ano anterior (Gráfico 1).

707 habitantes, a Área Metropolitana do Porto é a região com 
menor rácio. Seguem-se as regiões de Coimbra, Viseu Dão-La-
fões, Terras de Trás-os-Montes, Cávado e Área Metropolitana de 
Lisboa.

Em termos relativos, os locais com menos médicos dentistas ati-
vos por habitante são o Baixo Alentejo e o Alentejo Litoral, uma 
vez que o rácio população/médico dentista é mais alto. No Baixo 
Alentejo, região com o maior rácio do país, existe um médico 
dentista por 2741 habitantes. 

Se o número total de membros da OMD continua a apresen-
tar uma tendência de crescimento, regista-se, no entanto, um 
aumento exponencial no número de inativos há mais de cinco 
anos, número de anos em que, previsivelmente, um médico den-
tista inativo não voltará a exercer atividade de medicina dentá-
ria (Gráfico 2).

Gráfico 1.

Analisando o crescimento previsto do número de médicos den-
tistas ativos em Portugal e a diminuição do número de habitan-
tes em território português, é esperado que, a partir do próximo 
ano, exista um médico dentista para menos de 1.000 habitantes. 
Estima-se que em 2021, a OMD venha a ter aproximadamente 
12 mil membros.

Contudo, em termos de distribuição geográfica existem dife-
renças significativas no país. Com um médico dentista por cada Gráfico 2
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Nos últimos 10 anos, o número de membros inativos da OMD 
mais do que duplicou, passou de 689 em 2007 para 1.420 no 
ano passado. 

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, justifica este 
aumento com a emigração. 

Para o bastonário, “o excesso de médicos dentistas está a criar 
um flagelo na profissão. Portugal não tem como absorver tantos 
profissionais pelo que a emigração tem crescido para valores im-
pensáveis. “Os Números da Ordem” mostram apenas uma par-
te do problema, já que muitos médicos dentistas emigram, mas 
continuam inscritos na OMD, alguns inclusive trabalham em vá-
rios países. Há anos que alertamos os sucessivos governos para a 
necessidade imperativa de diminuir o número de vagas em me-
dicina dentária nas faculdades, mas nem privados nem o Estado 
querem reduzir as receitas, pelo que na prática e para os alunos, 
concluído o mestrado, resta um caminho, o da emigração”. 

O Reino Unido continua a ser o principal destino de emigração 
para os médicos dentistas portugueses, seguido da França (Grá-
fico 3).

“Os Números da Ordem” mostram que 75% dos membros ativos 
da OMD têm menos de 45 anos. 59,7% são mulheres e há 872 
estrangeiros inscritos na Ordem. Destes, 468 são brasileiros, mas 
nos últimos anos registaram-se fortes crescimentos de italianos 
e espanhóis.

Salienta-se ainda o número de estudantes estrangeiros a for-
mar-se nas instituições portuguesas, com os estudantes de 
França, Espanha e Itália a destacarem-se neste capítulo. No to-
tal de todos os alunos, 26% tem nacionalidade estrangeira, nú-
mero bastante superior à percentagem de estrangeiros entre 
os membros ativos da OMD, que não atinge os 9% (Gráfico 4).

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 5

Orlando Monteiro da Silva explica esta situação com “o reco-
nhecimento internacional do ensino da medicina dentária em 
Portugal, que tem sido cada vez maior e muitos são os que esco-
lhem o nosso país para fazer a sua formação de base, prevendo-
-se que regressem depois ao seu país de origem”. 

Atualmente existem 3404 alunos de mestrado integrado em me-
dicina dentária nas sete instituições de ensino portuguesas, um 
número similar ao do ano letivo anterior (Gráfico 5). 
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O processo de criação de uma carreira es-
pecífica para médicos dentistas no serviço 
Nacional de Saúde (SNS) já foi aprovado 
pelo Ministério da Saúde, mas aguarda 
há quase um ano pela luz verde do Minis-
tério das Finanças.

Em entrevista à agência Lusa, o basto-
nário da OMD, Orlando Monteiro da Sil-
va, estimou que durante o próximo ano 
possa haver médicos dentistas a exercer 
em cerca de uma centena de centros de 

Ministério das Finanças 

Carreira no SNS 
aguarda aprovação há um ano

saúde, quando atualmente existem em 
55 unidades, e salientou a necessidade 
de aprovar rapidamente uma carreira es-
pecífica para estes profissionais.

O bastonário considera que “além de 
integrar médicos dentistas no Serviço 
Nacional de Saúde, importa que eles se-
jam integrados com a estabilidade e com 
o enquadramento que só uma carreira 
específica de medicina dentária pode 
dar”.

A Ordem reclama um “estatuto adequa-
do” para estes profissionais, consagrado 
através de uma carreira, cujo projeto já foi 
aprovado pelo Ministério da Saúde.

A carreira, revela o bastonário da OMD, 
“está à espera, como muita coisa, de au-
torização do Ministério das Finanças, para 
que os médicos dentistas não sejam con-
tratados de forma relativamente precária, 
mas antes ter uma carreira própria dentro 
do Serviço Nacional de Saúde”.

Orlando Monteiro da Silva sublinha que a 
estabilidade destes profissionais é impor-
tante também para os utentes: “Não es-
tamos a falar de centenas ou de milhares 
como se falam noutras profissões, estamos 
a falar de cerca de 100, 150 médicos den-
tistas que, de forma controlada, se tiverem 
a sua carreira, são muito mais produtivos 
e muito mais eficazes no atendimento à 
população do que se a não tiverem”.

Para 2019, o bastonário espera ainda “a 
concretização da bandeira do Governo” 
de continuar a integração da medicina 
dentária no SNS, alargando o número de 
centros de saúde com cuidados de saúde 
oral e tendo todos os agrupamentos de 
centros de saúde com consultórios de me-
dicina dentária.

A colocação de médicos dentistas nos cui-
dados de saúde primários iniciou-se com 
o atual Governo, primeiro através de pro-
jetos-piloto que foram sendo progressiva-
mente alargados. O secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, 
tem anunciado que o objetivo é ter mé-
dicos dentistas em todos os agrupamentos 
de centros de saúde durante próximo ano.

Fernando Araújo também já anunciou pu-
blicamente, no Congresso da OMD, que o 
Ministério da Saúde enviou para o Minis-
tério das Finanças a proposta para a cria-
ção de uma carreira para médico dentistas 
no SNS, explicando na altura que esta re-
comendação partiu de um grupo de tra-
balho nomeado pelo Governo para ana-
lisar o enquadramento da atividade dos 
médicos dentistas nos serviços públicos.
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Bastonário da OMD acusa ADSE

Cortes sistemáticos revelam 
incapacidade em gerir convenção

Orlando Monteiro da Silva, questionado 
pela agência Lusa sobre as mudanças na 
ADSE, criticou os “cortes sistemáticos no 
acesso dos utentes à medicina dentária”, 
considerando que o subsistema de saúde 
dos funcionários públicos não está a con-
seguir “gerir convenientemente” a sua 
convenção.

Para o bastonário da OMD, “o que vemos 
é que há uma incapacidade da ADSE em 
gerir convenientemente a sua convenção, 
ou seja, em ter capacidade de controlo ao 
nível dos procedimentos que são exigidos 

aos profissionais no âmbito da conven-
ção” e acusa a ADSE de estar a impor “um 
conjunto de cortes que não têm nenhum 
estudo, nenhum pensamento, nenhum 
objetivo, nada de científico por trás”.

Dando como exemplo a impossibilidade 
de um utente poder fazer “dois tratamen-
tos no mesmo dia, porque supostamente 
é proibido, quando muitas vezes deveria 
ser precisamente o contrário”, Orlando 
Monteiro da Silva considerou que a atual 
situação “é preocupante” não apenas na 
perspetiva dos profissionais, mas na dos 

utentes da ADSE, uma vez que “são estes 
que estão a ser afetados por este tipo de 
abordagem”.

Lembrando que a ADSE “é fundamental 
para cerca de 1,3 milhões de beneficiários 
e fulcral para a medicina dentária”, a ní-
vel do tratamento, de colocação de dispo-
sitivos ou próteses dentárias, o bastonário 
da OMD afirmou ainda que “a Ordem e 
os médicos dentistas estão preocupados 
com o futuro que a ADSE está progressi-
vamente a tomar ao nível dos seus proce-
dimentos”.
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O 27º Congresso da Ordem dos Médicos 
Dentistas (OMD), que se realiza de 8 a 10 
de novembro, na Exponor, no Porto, vai 
contar com o Alto Patrocínio da Presidên-
cia da República. 

A renovação do Alto Patrocínio foi comu-
nicada à OMD pelo chefe da Casa Civil do 
Presidente da República. O Congresso da 
OMD volta assim a receber o maior apoio 
institucional da Presidência da República, 
limitado a alguns eventos de maior rele-
vância nacional.

Esta edição do Congresso é especial já 
que será o culminar das comemorações do 
20º aniversário da OMD. Excecionalmen-
te pela efeméride, a organização decidiu 
reduzir a inscrição online para 20€, que 
terminou a 18 de julho, para médicos den-

Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas

Presidência da República
renova Alto Patrocínio 

tistas e estudantes de medicina dentária, 
como forma de retribuir o apoio que, ao 
longo dos anos, tem recebido de todos os 
membros da OMD. A 27ª edição do con-
gresso é a maior de sempre com mais de 
5.000 congressistas inscritos até à data.

Ao longo do ano, a OMD está a realizar os 
“Encontros com a Ordem”, que já reuniu 
mais de 1.400 participantes, e que percor-
rerá até ao congresso várias cidades do 
país, incluindo as regiões autónomas. 

Esta iniciativa terá como ponto alto uma 
cerimónia no congresso, com a entrega de 
diplomas do título profissional de médico 
dentista aos membros inscritos na Ordem 
de 1 de janeiro a 15 de outubro de 2018 e 
que será, doravante, efetuada em todos os 
congressos da OMD.

Nesse sentido, a inscrição no congresso é 
gratuita para estes médicos dentistas. Ins-
crições na OMD efetuadas depois de 16 de 
outubro têm direito a inscrição gratuita 
no congresso do ano seguinte.

O lançamento do livro “20 anos da 
OMD”, que assinala os principais aconte-
cimentos da última década de história da 
OMD, será também realizado durante o 
27º Congresso.

Recorde-se que em 2008, a Ordem dos Mé-
dicos Dentistas assinalou o seu 10º aniver-
sário com a publicação de um álbum que 
retrata a evolução da medicina dentária 
em Portugal. Trata-se de uma obra histo-
ricamente comprovada e factual que está 
disponível no site da OMD: 
www.omd.pt/info/historia/10anos.
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OMD integra grupo de trabalho
Estratégia Nacional para a Alimentação do 
Lactente e da Criança Pequena
A Direção-Geral da Saúde realizou uma 
reunião do grupo de trabalho para a 
Alimentação do Lactente e da Criança 
Pequena, no qual a OMD é representa-
da pela médica dentista Maria Inês Pais 
Clemente. 
Trata-se de um órgão consultivo da 
Comissão, nomeada por Despacho do 
Secretário de Estado Adjunto e da Saú-
de, Fernando Araújo, para a elabora-
ção de uma Estratégia Nacional para a 
Alimentação do Lactente e da Criança 
Pequena (até aos 1000 dias de vida, in-
cluindo o tempo de gravidez e parto), 
em articulação com todos os programas 
nacionais de saúde e orientações rela-
cionadas com a alimentação infantil, 
garantindo a vigilância do cumprimen-
to do Código Internacional de Substitu-
tos do Leite Materno.
Na reunião, presidida pela ex-ministra 
da Saúde, Ana Jorge, foram vários os 
contributos dados pelos intervenientes, 
no sentido da elaboração de um guia 
consultivo, onde a população em geral 
possa beneficiar de informação técnica 
no que diz respeito a orientações da 
amamentação do lactente.

Relativamente à saúde oral, a represen-
tante da OMD transmitiu ao grupo de 
trabalho que a amamentação do lac-
tente, como um dos principais meios de 
alimentação, tem impactos ao nível do 
desenvolvimento do aparelho estoma-
tognático e, como tal, pode haver uma 
influência ao nível de um correto de-
senvolvimento e coordenação da mus-
culatura orofacial. 

Na sua intervenção, Maria Inês Pais 
Clemente realçou também que podem 
existir implicações diretas no desen-
volvimento das arcadas dentárias com 
o surgimento, por exemplo, de uma 
compressão da arcada dentária supe-
rior e o aparecimento de más oclusões 
nas crianças que não tiveram a opor-
tunidade de serem amamentadas pela 
mãe.  “Estas alterações, para além de 

terem impacto ao nível da saúde oral de 
uma criança, como por exemplo no pro-
cesso de mastigação, podem inclusive 
afetar o padrão de respiração pelas con-
sequentes alterações no palato”, frisou.

Para além de salientar a componente 
fisiológica da amamentação, a médica 
dentista referiu ainda que é essencial que 
“respeitando a liberdade individual de 
cada progenitora, no sentido de decidir 
qual o tipo de amamentação que dará ao 
seu filho, não deixe de ter o conhecimen-
to das questões relacionadas com a saúde 
oral do lactente.

De acordo com todos os contributos for-
necidos pelo grupo de trabalho, a Co-

missão terá que apresentar uma pro-
posta de Estratégia Nacional para a 
Alimentação do Latente e da Criança 
Pequena à Direção -Geral da Saúde, 
que a submeterá à aprovação do Go-
verno.
Recorde-se que Estratégia Global 
para a Alimentação do Latente e da 
Criança Pequena, foi adotada por 
unanimidade por todos os estados 
membros da OMS, na 55.ª Assembleia 
Mundial da Saúde em maio de 2002 e 
apelou aos países que desenvolvam e 
implementem políticas que protejam, 
promovam e suportem a alimentação 
do latente, incluindo o aleitamento 
materno e a adequada e segura ali-
mentação complementar.
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A Ordem dos Médicos Dentistas deslocou-
-se às sete instituições que lecionam o curso 
de medicina dentária para realizar sessões 
de esclarecimento junto dos estudantes fi-
nalistas, a poucos meses de concluírem os 
estudos e poderem exercer a profissão. 

Desde 2010 que a OMD leva a cabo esta 
iniciativa com o objetivo de informar os fu-
turos profissionais sobre o funcionamento, 
competências e Estatuto da OMD, processo 
de inscrição, regalias para os novos mem-
bros, nomeadamente a isenção de paga-
mento de quotas durante um ano após a 
data de conclusão do curso, medidas de es-
tágio emprego, seguro de responsabilidade 
civil, formação contínua, cheque-dentista, 
entre outros. 

Este ano, no âmbito das comemorações dos 
20 anos da Ordem dos Médicos, o enfoque 
foi também direcionado para a iniciativa 
“Encontros com a Ordem”, que terá o seu 
culminar no Congresso da OMD com a en-
trega de diplomas do título profissional de 
médico dentista aos membros inscritos na 
Ordem de 1 de janeiro a 15 de outubro de 
2018, e com a inscrição no congresso gra-
tuita para estes médicos dentistas.

As sessões de esclarecimento para fina-
listas decorreram entre maio e junho, na 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra, no Instituto Universitário de Ciên-
cias da Saúde - CESPU, na Faculdade de Me-
dicina Dentária da Universidade de Lisboa, 
no Instituto Universitário Egas Moniz, na 
Faculdade de Medicina Dentária da Univer-
sidade do Porto, na Universidade Católica 
Portuguesa – Pólo de Viseu e na Universi-
dade Fernando Pessoa.

SESSÕES DE ESCLARECIMENTO 
OMD REUNIU COM FINALISTAS DOS SETE 
CURSOS DE MEDICINA DENTÁRIA 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
do Porto

 Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 
Católica Portuguesa 

Instituto Universitário Egas Moniz

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade 
Fernando Pessoa

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

Faculdade de Medicina 
da Universidade de 
Coimbra
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Aplicação com acesso gratuito 

Prescrição Eletrónica Médica

A Ordem dos Médicos Dentistas, em con-
junto com a SPMS - Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde, EPE, disponibiliza 
o acesso gratuito à aplicação de Prescrição 
Eletrónica Médica destinada aos Pequenos 
Prescritores (http://spms.min-saude.pt/pro-
duct/pem), com a possibilidade de emissão 
de Receitas Sem Papel (RSP). 

A RSP, ou Desmaterialização Eletrónica 
da Receita, surgiu através da evolução da 
prescrição eletrónica de medicamentos e 
visa conseguir a “completa desmateriali-
zação da prescrição e dispensa de medi-
camentos”. A RSP substitui a receita em 
papel como a conhecemos atualmente e 
apresenta múltiplas vantagens, nomeada-
mente:

•  Maior segurança na autenticação do 
médico e maior facilidade na emissão de 
receituário;

•  Redução de custos para o prescritor e 
redução do número de receitas emitidas 
contribuindo para maior rigor no com-
bate à fraude;

•  Pedido de receita e envio da informação 
da RSP emitida por SMS ou email, fazen-
do com que o utente não tenha de se di-
rigir fisicamente ao médico para obter o 
seu receituário;

•  Possibilidade de dispensa na farmácia de 
forma individualizada à embalagem.

A utilização da aplicação de prescrição é 
uma mais-valia na atividade profissional, 
contribuindo para a redução de custos 
com as receitas manuais, daí que poderá 
aderir gratuitamente à Prescrição Eletróni-
ca Médica Pequenos Prescritores.

A SPMS encontra-se também a ultimar os 
desenvolvimentos no âmbito da PEM Mo-

bile, e consequentemente no acesso apli-
cacional através da Chave Móvel Digital 
(CMD), permitindo assim que os médicos 
dentistas sem Cartão do Cidadão, além de 
em breve poderem utilizar uma app mobile 
para prescrever, possam também utilizar a 
Receita Sem Papel na PEM Pequenos Pres-
critores, através da aplicação desktop.
É importante ainda referir que, até à dis-
ponibilização do acesso por CMD, os mé-
dicos dentistas sem Cartão do Cidadão 
poderão, de igual forma, solicitar o acesso 
à aplicação da PEM Pequenos Prescritores, 
beneficiando assim da emissão de receitas 
eletrónicas (neste caso materializadas) em 
detrimento da emissão de receitas manuais 
com custos associados ao médico dentista.

Se estiver interessado ou se necessitar de 
ajuda por favor solicite apoio informá-
tico para a marcação da sessão remota 
entre as 9h00 e as 17h00 de segunda a 
sexta-feira, através do envio de um email 
para  servicedesk@spms.min-saude.pt,  ou 
através do seguinte contacto telefónico: 
220 129 818.
Se pretender informações relativamente 
às formas de acesso à aplicação ou caso 
pretenda frequentar uma ação de forma-
ção, deverá responder por e-mail para .
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ROMD - Como vê o 20º aniversário da 
Ordem e as comemorações previstas?
FCG - A Ordem foi criada no ano em que 

entrei para a Faculdade e quando iniciei 

a minha atividade profissional era já uma 

entidade reconhecida, com uma estrutura 

sólida. Considero estas comemorações, em 

primeiro lugar, uma celebração do percur-

so alcançado, da união entre os colegas, 

do reconhecimento entre pares e, por fim, 

uma forma de tornar ainda mais visível a 

profissão perante a sociedade.

ROMD - O que mais o surpreendeu no 
exercício da profissão? 
FCG – Como aspeto positivo, a capacidade 

de intervir de forma tão marcada na me-

lhoria do estado de saúde da população, 

num contexto profissional quase exclusiva-

mente liberal e sem reconhecimento e/ou 

apoio por parte do Estado; de uma forma 

negativa, o estado precário da saúde oral 

dos portugueses numa grande escala, no-

meadamente na zona centro do país onde 

maioritariamente exerço. 

ROMD - Quais são os principais desafios 
que a profissão enfrenta?
FCG - No que diz respeito ao nosso país, 

considero que existem três desafios fun-

damentais. Por um lado, é necessário con-

gregar esforços no sentido de tornar mais 

abrangente o acesso da população aos 

cuidados de saúde oral. Julgo que um ca-

minho possível passa por uma política de 

apoio por parte do Estado (governo ou 

autarquias), através de benefício fiscal, 

subsidiação, ou reembolso direto, no que 

Francisco Coelho Gil, representante da Região Centro no 
Conselho Diretivo da OMD 

“É necessário preservar e honrar a 
componente médica da nossa formação”

Natural dos Açores, de 
Angra do Heroísmo, 
Francisco Coelho 
Gil é licenciado em 
Medicina Dentária pela 
Faculdade de Medicina 
da Universidade 
de Coimbra desde 
2004. O seu percurso 
associativo iniciou-se 
desde cedo, ainda 
como estudante, 
mas é na Ordem dos 
Médicos Dentistas que 
esta vertente adquire 
maior relevo, quando 
em 2009 integra o 
Conselho Fiscal como 
membro suplente. 
Desde 2012 que faz 
parte da equipa do 
Conselho Diretivo 
como representante 
da Região Centro e 
coordena vários grupos 
de trabalho da OMD.
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diz respeito a consultas/tratamentos priva-

dos. Embora considere a presença do mé-

dico dentista no Serviço Nacional de Saúde 

benéfica e digna, não é de todo suficiente 

para resolver a carência existente. 

Por outro lado, é imperativo garantir con-

dições laborais decentes para os médicos 

dentistas. O número elevado de colegas, 

naturalmente motivados para exercerem a 

profissão que acolheram, aliado a um mer-

cado voraz dominado por grandes grupos 

económicos, explica alguma precariedade 

relatada e não abona nada a favor da es-

pecificidade da nossa profissão. De realçar 

que esta situação merece a maior preocu-

pação junto dos responsáveis da OMD.

Por último, é necessário preservar e honrar 

a componente médica da nossa formação, 

incorporando-a na atividade clínica. Consi-

dero um desafio fulcral, para o presente e 

futuro da medicina dentária portuguesa, 

recuperar a dimensão médica da nossa for-

mação pré-graduada e reafirmarmo-nos 

como médicos dentistas. Os aspetos técni-

cos da nossa atividade são fundamentais, 

a atualização é imprescindível, a utilização 

de novas tecnologias transporta-nos para 

patamares de excelência ao nível dos re-

sultados, mas não podemos permitir que a 

anamnese, a semiologia, o diagnóstico e a 

terapêutica médica caiam na banalização e 

sejam secundarizados.

ROMD - Como vê a evolução da prática 
da profissão? 
FCG - Ao nível do acesso à profissão, o que 

verifico é a transposição da realidade na-

cional das outras áreas profissionais, não 

exclusivamente da saúde, para a nossa, ou 

seja, a proliferação de grandes grupos, de 

grandes clínicas; a contratualização mas-

sificada de planos de saúde e ‘’parcerias’’ 

e a quase extinção do conceito de clínica 

privada (pelo menos aquele que conhe-

cíamos); a prática clínica pessoal, de pro-

ximidade no pequeno consultório, muitas 

vezes com um único gabinete, está muito 

condicionada; existem muitas taxas, mui-

tas licenças, enfim, demasiada burocracia. 

Daí que surgem, inevitavelmente outros 

fatores mediados pelas leis do mercado, 

tais como a descida (quase) generalizada 

dos valores cobrados pelos tratamentos e 

a subida (quase) transversal dos custos de 

funcionamento. Ao nível da componen-

te técnica da medicina dentária praticada 

no nosso país, é indiscutível e reconhecido 

que temos profissionais de elevada compe-

tência, clínicas equipadas com tecnologia 

de vanguarda e uma formação pós-gra-

duada reputada.

ROMD - Como se envolveu no associati-
vismo, nomeadamente na OMD?
FCG - A minha primeira experiência no 

associativismo foi enquanto estudante de 

medicina dentária, quando um colega de 

curso, João Tomaz, na altura candidato 

a presidente do Núcleo de Estudantes de 

Medicina Dentária da Associação Académi-

ca de Coimbra, convidou-me a fazer parte 

da sua lista. Já não me lembro bem, mas 

julgo que aceitei de imediato. Na altura as 

minhas funções prendiam-se essencialmen-

te com a ligação aos núcleos/associações 

de estudantes das restantes instituições 

de ensino superior de medicina dentária, 

assim como colaborar na organização dos 

eventos lúdico-culturais. Chego aos órgãos 

sociais da OMD em 2009, após convite do 

então candidato a Bastonário, o colega 

Orlando Monteiro da Silva, para apoiar e 

integrar a sua lista como membro suplente 

do Conselho Fiscal. Esse período de ligação 

incipiente permitiu-me perceber um pouco 

mais sobre o funcionamento da instituição 

e criou raízes que se intensificaram, até 

que em 2012, em novas eleições, chego ao 

Conselho Diretivo enquanto representante 

da Região Centro. 

ROMD - Qual o seu papel nos grupos 
de trabalho em que participa ou parti-
cipou?
FCG - Embora esteja como coordenador 

em alguns, estes grupos são mesmo isso, 

conjuntos de colegas que colaboram equi-

tativamente na prossecução dos objetivos 

propostos. Em alguns dos grupos a minha 

função é de representação institucional a 

nível regional.

ROMD - Que resultados práticos resulta-
ram da ação desses grupos de trabalho?
FCG - Alguns grupos de caráter permanen-

te, como é o caso do grupo de trabalho de 

revisão da Tabela de Nomenclatura, pro-

cedeu a uma proposta de revisão e atua-

lização sistematizada da tabela e articula 

regularmente as respostas às questões co-

locadas pelos colegas no dia-a-dia; o Fórum 

Regional Centro das Ordens Profissionais, 

onde represento a OMD, reúne regular-

mente e organiza anualmente um evento 

transversal a todas as ordens, guiado por 

um tema central, e por vezes antecedido 

por sessões satélite. Noutros grupos, de ca-

ráter transitório, como é o caso de alguns 

projetos com os Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, os resultados estão 

sempre dependentes da agenda política e 

demoram mais tempo a concretizar-se. 

ROMD - Que conselhos pode dar a quem 
vai agora entrar na profissão? 
FCG - Que seja fiel ao princípio médico de 

preservar o superior interesse do doente, 

desse modo viverá de consciência tranquila 

e engrandecerá esta nobre arte. Que invis-

ta na formação, que faça uma atualização 

regular de conhecimentos, de forma a ga-

rantir senso crítico na tomada de decisões 

e excelência na aplicação clínica das mes-

mas. Que respeite os colegas e demais cola-

boradores. A ética começa no pensamento, 

depois passa à palavra e aos atos, mas sem-

pre termina em consequências. 

“É necessário preservar e honrar a 
componente médica da nossa formação”

É necessário preservar 

e honrar a componente 

médica da nossa formação, 

incorporando-a na 

atividade clínica. 
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A formação em medicina dentária deve englo-
bar um processo amplo e não apenas a forma-
ção de profissionais técnicos, baseando-se em 
modelos estáticos e pouco relacionados com 
os problemas e necessidades.  Uma  aposta 
mais forte numa base de formação generalis-
ta, com uma vertente global das necessidades 
orais e sistémicas que os pacientes apresen-
tam, é um desafio nesta nova realidade. 

As instituições responsáveis pela formação 
de base de um profissional de medicina den-
tária,  devem atuar de forma a gerar profis-
sionais  de saúde dinâmicos, capazes de se 
adaptarem a um mercado de trabalho cada 
vez mais competitivo, bem como desenvolver 
uma mentalidade preventiva de intervenção 
comunitária. Os modelos de ensino têm obri-
gatoriedade de  sofrer  readaptação,  quando 
existem mudanças sociais e políticas nas socie-
dades.  

A realidade de uma nova carreira profissional 
para os médicos dentistas, a exercer em cen-
tros de saúde, num modelo implementado e 
convidativo para os jovens profissionais, tem 
como exigência uma formação transversal 
adaptada a uma realidade do exercício da 
sua profissão, que contempla muito precoce-
mente outros aspetos. Exigem-se profissionais 
comprometidos com a realidade  social!  De-
vem estar dotados de consciência crítica, pre-
parados para trabalharem em equipas  mul-
tidisciplinares, sensibilizados  para os aspetos 
da prevenção das patologias, com uma forte 
sensibilidade para a  interdisciplinaridade 
e  multidisciplinaridade e não  apenas para 

a  especialização num área  do tratamento 
médico-dentário. Esta exigência aos profissio-
nais, cuja resposta será influenciada pela sua 
formação de base,  acarreta responsabilida-
des aos tutores do ensino em medicina dentá-
ria, num país em que a profissão, desde a sua 
implementação, sempre teve uma base priva-
da no seu exercício. 

Não podemos dizer que as mudanças se cen-
tram nos aspetos técnicos e científicos, dos 
quais todos os cursos de medicina dentária 
em Portugal se podem orgulhar, mas sim 
da relevância dada a algumas áreas de base 
de intervenção comunitária que são por vezes 
pouco valorizadas no contexto global dessa 
formação.  

Simultaneamente, os responsáveis pela regu-
lamentação do exercício profissional  têm de 
definir esta diferenciação para o exercício da 
medicina dentária nas comunidades  e con-
siderar a sua importância. A realidade desta 
nova carreira para os médicos dentistas  é a 
mesma de outras profissões que se iniciaram 
e desenvolveram, mas em que a formação di-
recionada foi uma necessidade, por exemplo 
para  médicos e enfermeiros,  entre outros 
profissionais, que exercem a sua profissão em 
centros de saúde e que integram equipas de 
medicina comunitária.  Um mau  início  pode 
condicionar a tão ansiada carreira.  

Sandra Gavinha
Médica dentista
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ARTIGO DE REVISÃO

O doente com síndroma da boca 
ardente na consulta de medicina 
dentária – diagnóstico e tratamento 

Simões R1, Trancoso PF2

1 Médica dentista.
2  Médico dentista; Assistente de medicina e 
cirurgia oral na Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade Fernando Pessoa 

RESUMO

A síndroma de boca ardente apresenta-se como um desafio, quer no diagnós-
tico quer no tratamento, para a maior parte dos profissionais de saúde inde-
pendentemente da sua área de atuação. É comum os doentes terem recorrido a 
consultas de várias especialidades médicas (clinica geral, otorrinolaringologia, 
gastroenterologia, dermatologia, cirurgia maxilofacial, medicina dentária ou 
outras) sem sucesso na resolução do seu quadro clínico. Isto leva a um atraso no 
diagnóstico e consequentemente a um agravamento do quadro clínico e maior 
dificuldade na obtenção de sucesso terapêutico. O diagnóstico da síndroma 
de boca ardente é clínico apoiando-se na exclusão de patologias que possam 
cursar com sintomas idênticos e nem sempre o diagnóstico é de fácil obtenção. 
Pretende-se resumir a etiologia, diagnóstico e tratamento da síndroma de boca 
ardente contribuindo assim para um diagnóstico mais atempado por parte dos 
médicos dentistas.

INTRODUÇÃO

A SBA foi descrita pela primeira vez no século XIX pela International Association 
for the Study of Pain (IASP) como uma “entidade nosológica distinta” caracteri-
zada por “sensação de dor ou ardor incessante acompanhada pela ausência de 
alterações objetivas na mucosa oral”, descrição à qual a International Headache 
Society acrescenta a ausência de causas dentárias ou nos tecidos periorais e a 
ocorrência diária, durante mais de 2h/dia, durante 3 ou mais meses. Scala et al. 
(2002) identifica como características da síndrome: dor, localizada bilateralmen-
te que perdura por, pelo menos, 6 meses na mucosa oral, sobretudo na língua 
que aparenta ser completamente saudável. Estes casos são difíceis de tratar e 
levam muitas vezes à frustração do médico e do paciente. Por se tratar de uma 
doença à qual não estão associados fatores etiológicos claros nem característi-
cas clínicas especificas, o diagnóstico é difícil e demorado, sendo a média, em 
Portugal, 2 anos de atraso em pacientes com mais de 45 anos (Henriques I et 
al, 2015). Este artigo visa resumir em que é que o médico dentista generalista 
se deve apoiar para chegar ao diagnóstico o mais rapidamente possível, uma 
vez que o tempo decorrido entre o aparecimento dos sintomas e o início do 
tratamento terá influência na resposta ao mesmo (Silvestre-Rangil et al, 2010) 
e quais opções terapêuticas. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização do presente trabalho, foi realizada uma pesquisa em duas 
bases de dados: Pubmed e Scielo. Foram utilizadas as palavras-chave: “Burning 
Mouth Syndrome”, “idiopathic oro-facial pain”, “Burning Mouth Syndrome 
AND xerostomia”, “Burning Mouth Syndrome AND depression”, “Burning 
Mouth Syndrome AND salivar flow” and “treatment AND Burning Mouth Sy-
ndrome”. Não foram utilizados limites temporais, no entanto, preferiram-se 
artigos publicados a partir de 2000. Só foram utilizados artigos em inglês. Resul-
taram da pesquisa na Pubmed um total de 846 artigos e de 31 na Scielo. Desta 
pesquisa, e depois de lidos os resumos, foram selecionados com base na sua 
relevância 25 artigos.

Editorial
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DESENVOLVIMENTO

EPIDEMIOLOGIA

Para uma melhor interpretação da literatura é necessário ter em conta a dife-
rença entre a síndroma e o sintoma. A grande variabilidade nos valores de inci-
dência nos diferentes estudos prende-se precisamente com esta confusão.
Bergdahl et al. (1999) realizou um estudo que Forssell et al. (2014) considera ter 
sido realizado com critérios rigorosos e aponta uma incidência de 3,7% em adul-
tos (5,5% mulheres e 1,6% homens); diz-nos também que a maior prevalência de 
SBA se regista nas mulheres entre os 60-69 anos, sendo que, neste grupo, é de 
12%. Já Kohorst et al. (2015) diz que a maior prevalência se regista em mulheres 
entre os 70-79 anos de idade e que é cerca de 0,34% neste grupo.

ETIOLOGIA

A maioria dos autores fala de SBA primária (essencial/idiopática) quando se 
refere à doença sem causas identificáveis e de SBA secundária quando causa-
da por fatores locais ou sistémicos onde se inclui um vasto leque de possíveis 
causas de ardor. Na etiologia da SBA primária é necessário distinguir o sintoma 
e a doença. Não de tendo ainda chegado a nenhuma conclusão clara quando 
se discute se determinados achados são causa ou consequência. Se falamos de 
SBA secundária a um fator local ou sistémico, a definição de SBA da IASP não 
se aplica: o ardor oral passa a ter uma causa observável, passando a ser um 
sintoma e não uma “entidade nosológica”. Assim sendo, não faz sentido falar 
de fatores locais ou sistémicos quando a definição da doença afasta todas as 
causas observáveis. No entanto, é, logicamente, essencial identificar os fatores 
que podem desencadear ardor oral.
Os fatores predisponentes são a idade (média 61 anos (Coculescu et al., 2014) 
e raramente antes dos 30 anos (Klasser et al., 2012)), o género (mulheres são 
2,5-7 vezes mais afectadas que os homens (Gurvitis et al., 2013)) e o período 
peri-menopausa (3 anos antes ou até 12 anos após (Gurvitis et al., 2013)), no 
caso das mulheres. 

FACTORES LOCAIS FACTORES SISTÉMICOS FACTORES PSICOLÓGICOS

Trauma/ alterações dentárias Deficiências nutritivas Depressão 

Agentes irritantes da mucosa
(mecânicos ou químicos)

Refluxo gastro-esofágico Ansiedade 

Hábitos parafuncionais Medicação Doença Obsessiva-Compulsiva

Reações alérgicas ou de hipersensibilidade Doenças endócrinas Doenças somáticas

Infeções bacterianas, fúngicas ou víricas Disgeusia Cancerofobia

Hipossalivação e xerostomia Hipossalivação Causadores de stress psicossociais

Lesões/doenças da mucosa oral ------------- -------------

Radioterapia a tumores de cabeça e pescoço ------------- -------------

Tabela 1 – Possíveis fatores locais, sistémicos e psicológicos causadores de ardor oral

A xerostomia é um dos principais sintomas associados a SBA. Coculescu et al. 
(2014) fala de uma prevalência entre 34 a 39%, podendo estar ou não associada 
a hipossalivação. Kohorst et al (2015) refere uma prevalência de 28,2%. A hi-
possalivação pode relacionar-se com o consumo de medicamentos, ansiedade e 
stress ou doenças autoimunes. A quantidade e qualidade de saliva são também 
aspetos a ter em conta: López-Jornet et al. (2009) encontrou alterações nos 
níveis salivares de sódio, lisozima, amilase e imunoglobulinas. 

Ácido ascórbico, canela, ácido nicotínico, propileno glicol e ácido benzóico (an-
tigénios alimentares), bem como ligas de zinco, cobalto, mercúrio, ouro e pa-
ládio (utilizadas nos dispositivos médico-dentários), lauriléter sulfato de sódio 
(detergente presente em muitos dentífricos), antissépticos como o eugenol ou 
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até a clorohexidina foram apontados como agentes locais causadores de ar-
dor, por reações de hipersensibilidade ou alérgicas. López-Jornet et al. (2010) 
reportou casos de remissão após remoção do alergénio. Bartoshuk et al. (2013) 
deu também importância às possíveis carências vitamínicas (B1, B2, B6, B12, C e 
ácido fólico) e de ferro.

Relativamente às infeções orais, têm especial importância as infeções por Can-
dida albicans. No entanto, infeções bacterianas, nomeadamente por Entero-
bacter, Klebesiela, Fusobacterium, Staphylococcus aureus e, sobretudo, por He-
licobacter pylori (encontrada em 86% das biopsias de mucosa oral realizadas 
com pacientes com SBA, López-Jornet et al. (2010)) também fazem parte da 
lista de microrganismos causadores de ardor (Coculescu et al., 2014).

A possibilidade de relação com um distúrbio hormonal é suportada pela maior 
prevalência observada em mulheres, na idade peri-menopausa e pelo facto de 
na maioria dos casos os pacientes reportarem uma melhoria de manhã. É então 
de esperar que tenham sido associadas a SBA desregulações endócrinas como 
as que surgem com diabetes mellitus (neuropatia diabética, hipofunção das 
glândula salivares, etc), hipoestrogenemia e hipotiroidismo ou doenças imuno-
lógicas que afetem o funcionamento de glândulas endócrinas (López-Jornet et 
al., 2010).
 
São vários os fármacos causadores de ardor, mas Coculescu et al. (2014) apresenta 
alguns estudos que dão especial importância aos anti-hipertensores, sobretudo 
os IECA (captopril, lisinopril, enalapril), diuréticos e betabloqueadores. Importa 
referir que estes são fármacos associados a toma continuada e é sabido que estes 
fármacos podem causar não só xerostomia como disgeusia. A medicação antide-
pressiva tem também um papel fulcral, sobretudo os antidepressivos tricíclicos 
uma vez que a SBA tem uma componente psicológica preponderante e o pacien-
te com queixas de ardor não raras vezes está a fazer terapia com antidepressivos. 
Assim como os IECA, os antidepressivos e os inibidores da recaptação de serotoni-
na estão associados a xerostomia. Coculescu et al. (2014), refere ainda os anti-hi-
perglicémicos, neurolépticos, anti-histamínicos e antirretrovirais. 

A neuropatia parece ser a hipótese mais provável, juntamente com a dor psi-
cossomática. Forssell et al. (2002) realizou testes quantitativos de sensibilidade 
e observou o reflexo de pestanejar num grupo heterogéneo de pacientes com 
SBA e observou que 89% apresentavam resultados anormais (3/4 num cenário 
de hipostesia e 1/5 dos pacientes cujo resultado do reflexo de pestanejar era 
anormal apresentou um aumento da resposta a estímulos térmicos – neuropatia). 
Para além disso, Forssell et al. (2002), observou uma diminuição da densidade 
das fibras intraepiteliais (possível degenerescência acelerada das fibras sensoriais 
trigeminais). Lauria et al. (2005), observou, em biopsias de mucosa oral, uma de-
generação axonal e dos nervos sub-papilares. Grémau-Richard et al. (2010) suge-
re uma possível desregulação simultânea dos esteroides adrenais, das gónadas 
e dos neuroctivos que resulta numa neuropatia. Com o recurso a bloqueios do 
nervo lingual com injeção de lidocaína ou de solução salina, Grémau-Richard et 
al. (2010), concluiu que a SBA pode afetar o sistema nervo periférico ou ter uma 
causa central, ou seja, os mecanismos biopatológicos da SBA são, possivelmente 
heterogéneo, embora a sua expressão possa ser semelhante. 

O termo supertaster é utilizado para designar um grupo de pessoas, sobretudo 
mulheres, que apresentam maior quantidade de papilas fungiformes na zona 
anterior da língua. O que acontece é uma interação entre a perceção do sabor 
e os mecanismos de nocicepção das fibras sensoriais que resulta numa desini-
bição central e numa hiperatividade dos mecanismos nocipceptivos trigeminais 
(López-Jornet et al., 2010). Esta condição está associada a algesia não específica 
e severa e pode, portanto, também estar na origem da sensação de ardor (Bar-
toshuk et al., 2013).

A depressão, ansiedade, doença obsessiva-compulsiva, cancrofobia e stress não 
se conseguem associar diretamente a SBA, no entanto, elas têm um papel im-
portante na perceção da dor, nomeadamente quando se fala em nocicepção.
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DIAGNÓSTICO

Numa patologia que se define pela “ausência de lesões objetivas”, a história 
médica/anamnese tem especial importância. Para além das perguntas clássicas 
de uma correta e completa anamnese, há uma série de perguntas que devemos 
fazer quando a queixa principal é ardor e que nos guia quase inequivocamente 
ao diagnóstico. Geralmente, o paciente acaba por responder sem que seja ne-
cessário fazer a pergunta.

 A maioria dos pacientes descrevem a dor como uma “sensação de queimadu-
ra”, dor surda ou “chata”, geralmente bilateral e simétrica (embora possa não 
ser) e tipicamente no terço anterior da língua, zona anterior do palato duro e 
lábios (podendo também surgir noutros locais como a mucosa jugal (Forssell et 
al., 2014)). Essa dor não segue o trajeto anatómico de nenhum nervo. 

A maioria está melhor de manhã, mas vai agravando ao longo do dia, culmi-
nando em ardor intenso, à noite. Alguns pacientes referem ardor constante, 
outros intermitente. (Forssell et al. 2014)

Forssell et al. (2014) diz que mais de 50% dos pacientes com SBA se queixa de 
“boca seca”. 
Bergdhal et al. (1999) refere que 70% dos paciente com SBA se queixa de dis-
geusia, tipicamente, um sabor amargo ou metálico. 

Geralmente, os alimentos sólidos e líquidos funcionam como fatores aliviado-
res.

Segundo Forssell et al. (2014), os pacientes com SBA referem mais problemas 
com a saúde e, sobretudo, com dor. 

É comum a referência a episódios marcantes que acontecerem há relativamente 
pouco tempo na vida dos pacientes e que levaram a episódios de depressão/
ansiedade, que podem, ou não, ter sido tratados com antidepressivos tricíclicos 
e/ou ansiolíticos. 

Ao contrário de outras patologias que provocam dor, a SBA não interfere com 
o sono. 

Relativamente à apresentação clínica, como já foi referido, trata-se precisamen-
te da ausência de lesões. Isto não invalida que, no momento do diagnóstico, o 
paciente não apresente lesões na cavidade oral. Significa, isso sim, que antes do 
diagnóstico estas lesões devem ser tratadas. 

Hemograma completo Anemia
Níveis séricos de ferro, vitamina B12 e folato eritrocitário Carências
Glicémia Diabetes mellitus 
Testes de fluxo salivar (sialometria) Hipossalivação
Investigação imunológica sanguínea;
Pesquisa de anticorpos anti-Helicobacter pylori

Síndrome de Sjögren;
Infeção por Helicobacter pylori

Testes epicutâneos de alergia Alergias

Biopsia oral
Caso exista alguma lesão;
Observação da densidade das fibras nervosas intraepiteliais

Verificação do ajuste das próteses Possíveis lesões traumáticas
Avaliação psicológica Distúrbios

Quantificação do estradiol sérico (mulheres) Menopausa

Tabela 2 – Exames auxiliares de diagnóstico e condição que possam despistar.

TRATAMENTO

Até hoje, o tratamento da SBA permanece baseado em conhecimento empírico, 
depende muito da condição do paciente no momento em que chega ao consul-
tório e da experiência do clínico.
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Cocuslesco et al. (2014) sugere um propósito triplo que pode orientar a alter-
nativa terapêutica: melhorar a sintomatologia, corrigir distúrbios biológicos e 
terapia psicoemocional. Assumindo que estamos a falar de SBA primária, corri-
gir distúrbios biológicos e/ou morfológicos deixa de fazer sentido, uma vez que, 
logicamente, se o ardor é secundário a algum fator, a terapia deve ser dirigida 
ao mesmo. Assim como separar a resolução de sintomatologia da terapia psi-
coemocional poderá não ser muito sensato, tendo em conta que a dor psicosso-
mática não é, de todo, uma opção excluída.

Várias alternativas terapêuticas têm vindo a ser descritas. Neste artigo vamos 
dividi-las em dois grupos principais: as dirigidas às queixas e achados clínicos e 
as dirigidas à SBA primária verdadeiramente.

No primeiro grupo incluímos terapias com sucralfato, lidocaína, anti-histamíni-
cos, substitutos salivares (Coculescu et al., 2014) e o cloridrato de benzidamida 
em solução de bocheco (Sardella et al., 1999). Os estudos realizados não verifi-
caram melhorias significativas e, por isso, têm vindo a ser abandonados como 
opções terapêuticas de SBA. Podemo-nos servir do facto de não terem sido re-
gistadas melhorias para reforçar a ideia de que a SBA é diferente do sintoma 
“ardor”. Seguindo esse raciocínio, as terapias com suplementos vitamínicos e/
ou ferro e zinco, assim como a terapia de substituição hormonal (Coculescu et 
al., 2014), aplicadas quando os exames auxiliares de diagnóstico assim exijam, 
podem ter efeito sobre o ardor oral mas não são terapia de eleição quando 
falamos de SBA. 

Do segundo grupo fazem parte os fármacos e modalidades terapêuticas de 
eleição para terapia da SBA. Falamos de benzodiazepinas (clonazepam), an-
tidepressivos triciclicos (amitriptilina) e de nova geração (inibidores seletivos 
da recaptação de serotonina (SSRI) – paroxetina e sertralina - e inibidores da 
recaptação de serotonina e noradrenalina (SNRI) – milnacipram), anticonvulsi-
vos (gabapentina e pregabalina), capsaicina tópica/sistémica, ácido alfa lipoico, 
terapia cognitiva e acupuntura.

Relativamente às benzodiazepinas, Barker et al. (2009) realizou um estudo 
comparativo entre o clonazepam e o diazepam. Utilizando doses subclínicas, 
isto é, muito inferiores às utilizadas no tratamento da ansiedade e depressão: 
0,25 mg, 2x/dia de clonazepam e 2 mg 2x/dia de diazepam. Os pacientes pode-
riam escolher tocar de fármaco caso não sentissem melhorias ou sentissem efei-
tos colaterais, sendo que mais pacientes mantiveram a terapia com clonazepam 
durante mais tempo, possivelmente porque o diazepam acarreta mais reacções 
adversas. Barker et al. (2009) não registou diferenças significativas entre os dois 
grupos, mas notou uma tendência para melhor resultado com clonazepam no 
que diz respeito à dor, xerostomia, disgeusia e ansiedade. Gremeau-Richard et 
al. (2004) testou a eficácia do clonazepam tópico (dissolvendo 1mg de clonaze-
pam na boca, sem engolir durante 3 minutos), tendo obtido diferenças signifi-
cativas quando comparado com placebo, mas pequenos decréscimos na escala 
de dor e resultados pouco homogéneos, isto é, o clonazepam tópico é eficaz 
mas não resulta da mesma maneira para todos os pacientes.

Os antidepressivos tri e tetraciclicos (amitriptilina e nortriptilina) foram usados 
no controlo da SBA durante cerca de 40 anos, no entanto, devido à grande 
prevalência de reações adversas, nomeadamente, xerostomia e hipossalivação, 
sonolência e problemas urinários, têm vindo a ser substituídos pelos antidepres-
sivos de nova geração – SSRI e SNRI. Yamazaki et al. (2008), testou a paroxetina 
(SSRI), obtendo decréscimos de quase 50% na escala de dor VAS em 81% dos 
pacientes com doses que podiam ir desde 10 mg até uma dose máxima de 30 
mg (dependendo dos efeitos colaterais ou da eficácia da resposta), uma vez por 
dia, à noite, durante 12 semanas. No entanto, registou náuseas (32%), tonturas 
(12%), sonolência (8%) e mal-estar geral (7%). Kim et al. (2014) apresentou 
um caso clínico em que várias opções de tratamento falharam (gabapentina, 
clonazepam tópico, bloqueios do nervo lingual com lidocaína, nortriptilina e 
cabamazepina, oxicodona) e em que a duloxetina (30 mg/dia, durante 2 sema-
nas, evoluindo para 60 mg/dia) resultou, às 4 semanas, numa descida de quase 
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50% na escala de dor VAS e, aos 16 meses de follow-up, a paciente mantinha-se 
assintomática.

A gabapentina e a pregabalina são os dois anticonvulsivos mais estudados para 
o tratamento da SBA. Heckman et al. (2006) estudou o potencial de redução da 
dor e depressão, a melhoria de humor e da disgeusia da gabapetina (300 mg/
dia, podendo ir até uma dose máxima de 2400 mg/dia, durante aproximada-
mente 3 semanas), tendo concluído que não houve melhorias significativas em 
nenhum dos parâmetros avaliados. López-D’Alessandro et al. (2011) comparou 
a eficácia da gabapentina (300 mg/dia, durante 2 meses), com o ácido alfa lipói-
co - antioxidante utilizado no tratamento da neuropatia diabética – (600 mg/
dia, durante 2 meses), a combinação dos dois (nas doses acima apresentadas, 
durante 2 meses) e placebo. Concluiu que a probabilidade de apresentar mel-
horia, quando comparados com o grupo controlo, é 7 vezes maior com o ácido 
alfa lipóico, 5,7 vezes maior com a gabapentina e 13,2 vezes maior com a com-
binação. Falta referir que tanto Calcavanti et al. (2009) como López-Jornet et al. 
(2010) concluíram, com estudos randomizados e controlados com placebo, que 
o ácido alfa lipóico não tem efeitos significativos.

A capsaicina é uma substância que induz dessensibilização para estímulos tér-
micos, químicos e mecânicos e tem sido utilizada para o tratamento da dor 
neuropática. Silvestre et al. (2012) testou o potencial terapêutico da capsaici-
na tópica (bochechos com capsaicina 0,02%, durante 7 dias – curto intervalo), 
tendo concluído que existe uma descida média de 2 pontos na escala VAS de 
dor, o que é um valor de magnitude de melhoria limitado e que não prevalece 
ao longo do tempo. Para além disto, no momento dos bochechos, a capsaicina 
pode provocar um aumento do ardor, o que faz com que muitos pacientes não 
consigam realizar este tratamento. Marino et al. (2010), obteve resultados não 
muito diferentes com bochechos com 250mg de emulsão de pimenta vermelha 
em 50 mL de água, 3x/dia, durante 8 semanas. Petruzzi et al. (2004), testou a 
formulação sistémica (cápsulas de capsaicina 0,25%, durante 1 mês) e obteve 
resultados com significância estatística, no entanto, 32% dos pacientes queixa-
ram-se de dor gástrica durante o tratamento.

Em suma, as alternativas terapêuticas são algumas e a sua eficácia parece variar 
de doente para doente. Para além disto, a tempo que decorre desde o início dos 
sintomas até que se inicia o tratamento parece ter grande influência no sucesso 
do tratamento. Assim sendo, importante é estabelecer rapidamente o diagnós-
tico e, a partir daí, a escolha do melhor esquema terapêutico é um caminho 
que o médico e o paciente têm que percorrer em conjunto. É importante que 
o paciente saiba isso e assuma também um papel ativo na escolha do melhor 
tratamento para o seu caso em particular. 

CONCLUSÃO

Efetivamente a SBA é uma patologia sobre a qual há ainda mais questões do 
que respostas, no entanto, perante as suas características, é possível chegar ao 
diagnóstico de forma relativamente rápida apenas com uma boa história médi-
ca e um simples exame oral objetivo. Depois de ultrapassada a fase do diagnós-
tico, o tratamento é claramente algo que não pode ser standardizado e que se 
torna num caminho a percorrer pelo médico e pelo paciente. Para estabelecer 
guidelines é necessária investigação mais controlada que garanta que existe 
sempre um grupo que não recebe tratamento, um grupo que recebe placebo 
e um follow-up de, pelo menos, 8 semanas. Além disto, falta também investi-
gação relativa à fisiopatologia da doença que oriente o estudo do tratamento.
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Regeneração óssea da maxila com blocos 
de origem xenógena - caso clínico

VENCEDOR DA MELHOR COMUNICAÇÃO ORAL DE VÍDEO NO 26º 
CONGRESSO DA OMD

Fig. 1 - TAC inicial

Fig. 4 - Desenho da osteotomia lateral 

Fig. 2 - Fotografia oclusal inicial

Fig. 5 - Desenho da osteotomia lateral 

Fig. 3 - Descolamento do retalho em espessura total

Fig. 6 - Elevação da osteotomia lateral  e 
da membrana de Schneider
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1  Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade do Porto.
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3  Instituto de Engenharia Eletrónica e 
Informática de Aveiro (IEETA) e Centro de 
I&D em Matemática e Aplicações (CIDMA), 
Universidade de Aveiro. 

PALAVRAS-CHAVE:
Aumento de volume da crista maxilar, Enxerto ósseo, Substituto ósseo, Regeneração óssea, 
Bloco mineral de ósseo bovino, Caso clínico

OBJETIVOS DO PROCEDIMENTO:
Reconstrução óssea da maxila para a colocação de implantes.

APRESENTAÇÃO DO CASO CLÍNICO (PROCEDIMENTO CLÍNICO PASSO A 
PASSO E SUPORTE CIENTÍFICO QUE FUNDAMENTE O PROCEDIMENTO); 

Paciente do sexo feminino, 50 anos, sem patologias sistémicas, fumadora de 10 cig/dia, com 
espessura da crista óssea média ≤3mm.
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Fig. 7 - Perfurações na cortical óssea

Fig. 10 - Fixação dos blocos de xenoenxerto

Fig. 13 - Sutura com supramida 4/0

Fig. 8 - Preenchimento do seio maxilar 

Fig. 11 -  Recobrimento dos blocos com xenoenxerto 
particulado

Fig. 9 - Colocação do xenoenxerto particulado

Fig. 12 -  Colocação e fixação das membranas de 
colagénio

Realizou-se uma incisão linear entre a região do dente 18 a do 28, 
com elevação de retalho em espessura total. Realizou-se a elevação 
do seio maxilar bilateral pela técnica de janela lateral descrita por 
Cadwell-Luc, e fixação dos blocos de xenoenxerto com parafusos de 
fixação recobertos com membranas de colagénio para promover 
uma ROG pelos princípios descritos por Melcher. Suturou-se com 
pontos simples (supramida 4/0).

RESULTADOS IMEDIATOS, DE CURTO E DE MÉDIO PRAZO:

A TAC (10 meses) mostrou um ganho ósseo que permitiu a colocação dos implantes, conforme planeado. 

Fig. 14 - TAC aos 10 meses.
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DISCUSSÃO
Nos primeiros 2-3 anos após exodontia ocorre uma reabsorção do volume ósseo 
original entre os 40-60%[1].
O tratamento entendido como o “Gold Standard” para reconstrução com blocos ósseos 
onlay é o osso autologo intra ou extra-oral[2]. A colheita requer um segundo local 
cirúrgico, aumentando o tempo cirúrgico, o risco de morbilidade e de desconforto do 
paciente[3], apresenta uma tendência para a reabsorção, especialmente quando de 
origem extra oral, limitando a durabilidade do aumento ósseo[4, 5]. Para ultrapassar 
estas dificuldades os blocos de xenógenos são uma boa alternativa, na reconstrução dos 
maxilares, apresentando propriedades biológicas, comprovadas radiograficamente e 
histologicamente, de remodelação e incorporação ao osso nativo[6-10]. Hammerle et al. 
indicam que o tempo de espera para a segunda fase cirúrgica deve ser de 9-10 meses[7].

CONCLUSÕES 
A utilização de blocos xenógenos apresentou ótimos resultados no aumento do 
volume ósseo evitando a morbilidade associada aos blocos autologos.

INDICAÇÃO FINAL DAS FONTES DE FINANCIAMENTO:
Os materiais de regeneração forma cedidos por duas empresas: Osteobiol mp3® e as 
membranas Evolution® pela empresa Tecnoss® e o bio-oss block®, bio-oss® granulado 
e bio-gide® pela empresa Inibsa®. Os implantes dentários e os componentes foram 
cedidos pela Dentsply®. 
Este trabalho foi parcialmente financiado pela FCT, Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, através dos projectos UID/CEC/00127/2013 (IEETA/UA, www.ieeta.pt) e 
UID/MAT/04106/2013 (CIDMA/UA, http://cidma.mat.ua.pt/). S. Gouveia agradece o 
financiamento de Pós-doutoramento pela FCT (ref. BPD/87037/2012).
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Fotografia 
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Fig. 16 - 
Fotografia com 
medição clínica 
do ganho ósseo

Fig. 17 - 
Implantes 
dentários 
colocados
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Calendário de Eventos Científicos
EM PORTUGAL

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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Conselho Nacional das Ordens Profissionais 

Ordens profissionais receberam 
o secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas

O secretário de Estado das Comunidades 

Portuguesas, José Luís Carneiro reuniu-se, 

no Porto, a 18 de maio, com membros do 

Conselho Nacional das Ordens Profissio-

nais, na sede da Ordem dos Nutricionistas, 

no Porto. O objetivo deste encontro foi 

dar conhecimento do trabalho realizado 

junto da diáspora portuguesa e ouvir as 

preocupações das Ordens, com destaque 

para a crescente mobilidade, quer de es-

tudantes e profissionais portugueses no 

estrangeiro, quer de emigrantes que vêm 

para Portugal.

O responsável salientou a importância da 

experiência internacional e partilha de 

conhecimento, destacando nesta matéria 

os recentes acordos de mobilidade, para a 

atribuição de visto especial a estudantes e 

trabalhadores em países como a Nova Ze-

lândia, Austrália, Argentina, Japão, Cana-

dá, Uruguai e Coreia do Sul.

O secretário de Estado está a dinamizar, 

através de parcerias, as redes das várias 

comunidades portuguesas que, através da 

eleição de representantes, procuram dar 

resposta às necessidades do dia-a-dia dos 

emigrantes nacionais.

Para além disso, o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, tem embaixadas e consula-

dos em 117 países, a que se somam 284 

cônsules honorários.

O presidente do CNOP e bastonário da 

OMD, Orlando Monteiro da Silva, enalte-

ceu a importância destas representações, 

recordando o apoio que recebeu da Secre-

taria de Estado das Comunidades em des-

locações ao Irão ao México.

José de Matos, bastonário da Ordem dos 

Biólogos, revelou que as redes de jovens 

investigadores necessitam de muitos con-

tactos e briefings sobre os países que visi-

tam, dando como exemplo a viagem que 

fará a Teerão para as Olimpíadas Inter-

nacionais de Biologia, com a presença de 

quatro jovens menores.

O bastonário da Ordem dos Psicólogos, 

Francisco Miranda Rodrigues, referiu as 

dificuldades de pôr a funcionar a PSIPLP, 

uma organização que agrupa alguns paí-

ses africanos de língua portuguesa, ao 

contrário do que acontece com os EUA, 

onde a grande proximidade que existe 

tem permitido uma grande cooperação, 

este ano, a convite dos EUA, uma delega-

ção de psicólogos portugueses vai viajar 

para a cidade de São Francisco.

Alexandra Bento, bastonária da Ordem 

dos Nutricionistas e anfitriã do encontro, 

relatou uma conferência da CPLP em que 

as questões da mobilidade foram uma das 

principais preocupações e destacou o do-

cumento conjunto que foi entregue aos 

responsáveis do evento.

À Ordem dos Médicos têm chegado mui-

tos pedidos fora dos protocolos em vigor. 

Para Alexandre Lourenço, presidente do 

Conselho Regional do Sul da Ordem dos 

Médicos, Portugal é hoje uma platafor-

ma de entrada na Europa para cidadãos 

estrangeiros, nomeadamente brasileiros, 

que sem se fixarem em Portugal, usam 

o nosso país para outros destinos dentro 

da União Europeia, mostrando-se preocu-

pado com a falta de celeridade de alguns 

países no reconhecimento mútuo de diplo-

mas.

A preocupação com o reconhecimento dos 

diplomas de profissionais qualificados de 

origem portuguesa e radicados há muito 

na Venezuela que estão a regressar a Por-

tugal também foi mencionada. O vice-pre-

sidente da Ordem dos Engenheiros, Carlos 

Loureiro, referiu a frustração dos cidadãos 

brasileiros com as regras muito específicas 

para quem quer ser reconhecido como en-

genheiro na União Europeia, sugerindo 

a realização de acordo só para Portugal, 

com base no Sistema de Qualidade da 

Ordem dos Engenheiros OE+EUR-ACE. O 

problema do reconhecimento dos diplo-

mas de engenharia é também sentido pela 

Federação Europeia das Associações de 

Engenheiros que atualmente é presidida 

pela Ordem dos Engenheiros de Portugal.

Edite Gaspar, da Ordem dos Solicitadores 

e dos Agentes de Execução, mostrou-se 

disponível para dar apoio nestas matérias.

Em resposta a estas questões, o secretário 

de Estado das Comunidades Portuguesas 

lembrou a autonomia das universidades 

e das Ordens Profissionais, considerando, 

ainda assim, que a legislação possa neces-

sitar de alguma atualização e que Portugal 

possa eventualmente não dar permissão 

automática aos outros países europeus.
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Os Verdes apresentam projeto de lei 

Alargamento dos cuidados
de saúde oral a todo o SNS

O grupo parlamentar do 
Partido Ecologista “Os 
Verdes” (PEV) apresentou, 
na Assembleia da República, 
um projeto de lei sobre a 
universalização dos cuidados 
de Saúde Oral no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS).

Os deputados do PEV, Heloísa Apolónia e 

José Luís Ferreira, querem que o Gover-

no promova “a generalização, a todos os 

Agrupamentos de Centros de Saúde, das 

experiências-piloto existentes no âmbito 

do Programa Nacional de Promoção da 

Saúde Oral” de forma a garantir, num pra-

zo de quatro anos, “a cobertura nacional e 

permanente da valência de saúde oral nos 

cuidados primários de saúde, acessível a to-

dos os utentes do SNS”.

Para os deputados do PEV “não é admissí-

vel que os profissionais tenham um vínculo 

precário, tratando-se de uma resposta que 

se quer permanente, sendo um imperativo 

a criação da carreira de médico-dentista”, 

prevista no projeto de lei submetido ao 

Parlamento. 

Referem também no documento que “a 

saúde oral é essencial para o bem-estar e a 

qualidade de vida de cada cidadão, caben-

do ao Estado a principal responsabilidade 

no que respeita à sua promoção e à criação 

de condições para a universalidade e equi-

dade no seu acesso”. Só que, sustentam os 

deputados “o acesso aos cuidados dentá-

rios ou cuidados de saúde oral em Portugal 

não é, ainda, uma realidade para todos os 

utentes, não estando garantido o seu ca-

rácter universal, como está consagrado na 

Constituição da República Portuguesa”. 

Os dois deputados consideram que “em 

Portugal, a situação da saúde oral é preo-

cupante e o acesso aos cuidados médicos 

ainda muito desigual, encontrando-se o 

nosso país abaixo da média europeia no 

que diz respeito à implementação de po-

líticas de acesso aos cuidados de saúde, 

sejam elas de prevenção ou de tratamen-

to. As taxas de tratamento dentário ainda 

são das mais baixas, se comparadas com o 

resto da Europa, o que se relaciona não só 

com as existentes desigualdades e exigui-

dades de acesso a cuidados médicos nesta 

área no SNS, como também com o facto 

da maior parte dos tratamentos realizados 

serem efetuados em consultórios privados, 

o que constitui, por si só, uma barreira na 

acessibilidade, por ser inacessível para um 

largo número de cidadãos”.

Recorde-se que uma das conclusões do Ba-

rómetro da Saúde Oral, desenvolvido pela 

Ordem dos Médicos Dentistas - 2017, indi-

ca a incapacidade de pagamento de con-

sultas e tratamentos dentários em clínicas 

e consultórios privados como um dos for-

tes fatores de inibição e impossibilidade de 

acesso a um médico dentista.

Os Verdes defendem que “a criação de 

condições, por parte do Estado, para a 

universalidade, gratuitidade e equidade 

no seu acesso deve ser uma prioridade da 

saúde pública. A saúde bucodental é parte 

integrante da saúde geral dos indivíduos e 

a maioria das doenças orais são evitáveis, 

desde que sejam disponibilizadas as ne-

cessárias medidas básicas de prevenção e 

tratamento”.

Neste sentido, os deputados revelam que 

“uma das falhas que também é apontada 

às experiências-piloto existentes, e já refe-

ridas, é a falta de informação e o desco-

nhecimento que vários cidadãos que inte-

gram os grupos contemplados pelo PNPSO 

têm sobre esta medida, o que os impossi-

bilita de aceder aos cuidados de que são 

beneficiários. 

Assim, no projeto de lei, os deputados es-

tipulam que cabe ao Governo garantir “a 

informação e a divulgação aos utentes do 

SNS da existência da valência de saúde oral 

nos cuidados primários de saúde da respe-

tiva área de residência”.

Consulte o Projeto de Lei 953/XIII - Univer-

salização dos cuidados de saúde oral no 

Serviço Nacional de Saúde no site da OMD: 

www.omd.pt/content/uploads/2018/07/pjl-

953-xiii.pdf
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O contínuo aumento do número de 
médicos dentistas e as pressões que esta 
realidade exerce no mercado de trabalho

Na altura que termina mais um ano letivo, é o 
momento dos finalistas do Mestrado Integrado 
em Medicina Dentária procederem à sua inscrição 
na Ordem dos Médicos Dentistas para legalmente 
terem acesso ao exercício da profissão.

Este é um momento de grande importância pessoal: é o culminar 

de cinco anos de estudo e trabalho intenso, tempo esse corres-

pondente à aquisição de importantes conhecimentos científicos, 

clínicos e éticos, que lhes permitirão, no futuro, prestar cuidados 

de saúde oral de qualidade à população, concretizando a aposta 

na carreira que sonharam no momento da escolha do curso.

Mas é também nesta altura do ano que é mais notória a pressão 

que estes novos médicos dentistas provocam na classe, no mer-

cado de trabalho e por conseguinte nos doentes. Sem ter ainda 

em conta os números da OMD de 2017, em 2016 eram 10.688 os 

inscritos na Ordem dos Médicos Dentistas, tendo tido uma média 

de crescimento anual, nos últimos 10 anos, de 650 novos médicos 

dentistas por ano. Com estes números, Portugal é um dos países 

da comunidade europeia com maior densidade de médicos den-

tistas, apesar de, e em contraponto, uma parte significativa da 

população portuguesa continuar a não ter acessos aos cuidados 

de saúde oral, especialmente por falta de recursos económicos.

Ora este crescente número de profissionais faz com que todos 

os médicos dentistas, que trabalham em Portugal, sintam mais 

dificuldades no exercício da sua atividade diária, nomeadamente 

no que respeita ao número de doentes atendidos e aos ganhos 

associados. Este incremento leva inevitavelmente a uma grande 

pressão no mercado de trabalho, pois a medicina dentária é ain-

da uma atividade predominantemente privada e onde o setor 

público não tem tido, até agora, um papel relevante. 

Esta pressão força praticamente todos os médicos dentistas a 

uma adaptação global a esta nova realidade, designadamente 

no que diz respeito a manter a sua posição e dignidades profis-

sionais. 

Temas como a instabilidade e insegurança do trabalho, a empre-

gabilidade e a remuneração, a formação e a inovação, o marke-

ting e a publicidade, são fatores importantes que devem ser tra-

tados de forma realista, atualizada e adaptada ao tempo atual, 

no sentido de reduzir ou suavizar os efeitos nefastos que pairam 

Artigo de Opinião

na classe, arranjando soluções para as novas situações que têm ul-

timamente surgido, como a emigração e o subemprego, situações 

para as quais não estávamos preparados, nem queríamos ter que 

lidar. 

Nos últimos 10 anos tem havido alterações profundas no regime 

de contratualização de médicos dentistas. Hoje é “normal” um 

médico dentista, especialmente entre os mais jovens e que estão 

no início da sua carreira, exercer a sua atividade em vários consul-

tórios, prestando serviços a baixas remunerações, independente-

mente das horas que exerçam. 

Diria que a remuneração a que estão sujeitos está intimamente 

relacionada com o tipo de tratamentos que estes médicos dentis-

tas executam, de caráter mais generalista, e com o tipo de clínicas 

e de doentes que atendem nas clínicas onde exercem, isto é, se 

relacionados com planos de seguro, seguros de saúde, convenções 

ou particulares.

O tipo de relação contratual entre o médico dentista e uma clínica, 

espera ainda por uma legislação própria, como foi recentemente 

afirmado pelo nosso Bastonário, pois “para além da figura do em-

pregado ou do desempregado, é essencial legislar no sentido da 

criação do conceito de subemprego. A profissão liberal encontra-

-se desprotegida pelas leis do trabalho, nomeadamente em termos 

de categoria profissional, empregabilidade, maternidade, prote-

ção na doença, acidentes de trabalho, incapacidade profissional 

e reforma.”

A Ordem dos Médicos Dentistas, especialmente através do seu Bas-

tonário, mas também pelos vários comunicados que tem emitido 

e que eu subescrevo, há muito que tem alertado para a neces-

sidade de analisar e avaliar as consequências deste aumento de 

número de médicos dentistas, chamando à atenção das entidades 

competentes para a premência em encontrar uma resposta conso-

nante com as necessidades do país, tendo como principal objetivo 

inverter esta realidade atual: o aumento exagerado do número de 

médicos dentistas.
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Deve-se, então, ter uma ação concertada e em dois tempos dife-

rentes: no período que antecede a entrada do estudante na e no 

período correspondente à atividade profissional do médico den-

tista.

No período pré-universitário, a comunidade deve ser informada 

sobre a realidade atual pela qual passa a profissão, para que no 

momento da escolha, os candidatos a medicina dentária possam 

ponderar de uma forma mais consciente e realista todos os fato-

res decisórios, como a vocação, o caráter liberal ou autonomia da 

profissão, em pé de igualdade com os fatores negativos que a pro-

fissão atualmente sofre. 

Por sua vez, o Ministério da Educação deve ter em atenção as ne-

cessidades do nosso País em matéria de abertura ou redução de 

vagas nas faculdades, dando indicações precisas e eficazes.

Após a formação universitária do médico dentista e com a entrada 

no mercado de trabalho, a ação deve ser multifacetada de forma a 

ter uma ação em todo o percurso profissional.

Nesse sentido, não há dúvida que se deve apoiar o Estado na cria-

ção de mecanismos necessários de acesso à saúde oral que muitos 

portugueses não têm, nomeadamente os economicamente desfa-

vorecidos ou medicamente comprometidos. 

A aposta acertada do atual governo em contratar mais médicos 

dentistas para prestarem serviço nos centros de saúde e a criação 

das carreiras de médicos dentistas dentro da função pública, de 

forma a dar o estatuto que falta ao médico dentista dentro do 

Sistema Nacional de Saúde, são indicações favoráveis que devem 

ser por todos apoiadas.

Dado que a profissão é predominantemente liberal, e uma vez 

já identificados quais os problemas que resultam com o aumen-

to contínuo de médicos dentistas à procura de emprego, deve-se 

abordá-los de forma multifatorial e concertada:

1.    Sem prejuízo do regime jurídico da constituição e funciona-

mento das sociedades de profissionais que estejam sujeitas a 

associações públicas profissionais, creio que se todas as socieda-

des comerciais detentoras de clínicas ou consultórios de medici-

na dentária fossem obrigatoriamente constituídas, pelo menos 

na maioria do seu pacto social, por sócios médicos dentistas, 

seria possível assegurar, mais eficazmente, o respeito e o cum-

primento das normas e dos princípios éticos e deontológicos da 

medicina dentária.

2.    Para uma melhor transparência na prestação de serviços, faci-

litar aos doentes o nome do médico dentista que os trata e as 

suas qualificações, e garantir o exercício do direito de escolha 

do médico dentista e o direito de reclamação. 

3.    Proteger o doente da interrupção de tratamentos por parte do 

médico dentista no decurso do encerramento de uma clínica e/

ou da perda do rasto do médico dentista. Salvaguardar toda a 

informação clínica que a clinica recolheu durante a sua ativida-

de, assim como assegurar ao médico dentista o cumprimento 

do seu dever de dar continuidade aos tratamentos iniciados.

4.    Para termos uma melhoria na qualidade da prestação dos ser-

viços, muito importante seria o retomar da utilização de uma 

tabela de valores de referência, que foi retirada por imposição 

da Autoridade da Concorrência em 2005. Legalmente, a OMD 

não o pode fazer, mas existe claramente uma necessidade de 

pressionar quem de direito para legislar nesse sentido. A imple-

mentação de uma tabela de valores de referência (preços) dos 

atos de medicina dentária, não pode ser erradamente entendi-

da, como uma ação lobista, mas sim como meio de proteção do 

doente, pois assegura parâmetros de qualidade, transparência 

de informação e defesa da saúde pública. Há exemplos de regu-

lação tarifária para profissões liberais, existente em vários países, 

com provas dadas na proteção dos consumidores.

5.    Deve ser incutida ainda mais nos médicos dentistas a ideia que 

é na primeira consulta onde se inicia a criação de laços de con-

fiança entre o doente e o médico, e que estes laços só podem ser 

duradoiros se forem suportados na competência, na afetividade 

e diligência por parte do clínico, quando este se centra nas ver-

dadeiras necessidades do doente. É na realização de um diagnós-

tico correto que se elabora um bom plano de tratamento e uma 

correta satisfação das expectativas do doente. 

  Neste contexto, não se pode aceitar que a classe admita a des-

valorização do ato médico, como por exemplo a gratuidade da 

primeira consulta ou no incentivo de dar garantias dos serviços 

efetuados.

  O médico dentista não se deve iludir com a ideia de que a divul-

gação deste tipo de ações é criadora de um aumento de income 

de doentes. Hoje conhecem-se estudos onde se reconhece que 

consultas gratuitas, ou valores de honorários baixos, não se con-

jugam com a fidelização de doentes. 

6.    Criar regulamentação legal que proteja a profissão e o médico 

dentista de situações muito precárias, como o subemprego e or-

denados baixíssimos. 

  O subemprego na nossa área é uma das questões centrais e 

preocupantes, especialmente para os mais jovens, que se desdo-

bram a trabalhar em quatro ou cinco locais em simultâneo.

  Encontramos muitas vezes também uma exploração deplorável 

por parte de alguns grupos de investimento ou detentores de 

clínicas, alguns destes médicos dentistas, que de uma forma sel-

vagem querem atingir o lucro. 

  Estes grupos tendem para a desvalorização do ato médico-den-

tário, para divulgações publicitárias que ferem a deontologia 

dos médicos dentistas e onde o doente é tratado como um 

“cliente”, a quem deve ser “vendido” um serviço, que muitas 

vezes até nem quer, ou nem precisa. Onde não há vontade de 

fornecer um serviço de qualidade, mas sim um serviço por quan-

tidade e onde não se valoriza o elemento-chave do processo: o 

médico dentista.

  Através de ações pedagógicas e normativas, temos o dever de 

atuar contra estas situações de possível exploração mercantil, 

ofensas à dignidade dos profissionais e da profissão, dotando 

de ferramentas legais para se poderem constituir como infração 

deontológica todas as relações contratuais entre médicos den-

tistas, em que não sejam respeitadas a dignidade dos médicos 

dentistas ou da medicina dentária.

  O CDD tem entendido toda esta problemática e nos contactos 
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que tem tido com os colegas e com os alunos finalistas de to-

das as faculdades, tem chamado a atenção para a importância 

em centrar a prioridade dos médicos dentistas no diálogo com 

os doentes, de promover a transparência na comunicação das 

opções de tratamento e que o estabelecimento de honorários 

deve ser explicado ao doente, atendendo à complexidade que 

os atos médico-dentários encerram, ao tempo despendido em 

cada procedimento, às caraterísticas e qualificações 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 ates-

tados e receitas médicas, bem como de segundas opiniões de 

diagnóstico e planos de tratamentos.

7.    Apesar de ser um dever estatutário, o médico dentista deve sen-

tir-se sempre incentivado a manter-se atualizado, interventivo, 

dinâmico e inovador no bom sentido, atuando sempre segundo 

as melhores práticas clínico-científicas. 

8.    Por último, o conjunto de todas as ações descritas levam ao 

combate à emigração como solução final aos problemas que o 

excesso de médicos dentistas provoca, uma vez que e a emigra-

ção leva à perda de recursos económicos e humanos. 

  Os médicos dentistas que emigram assumem que saem de Por-

tugal para melhorar as suas condições remuneratórias e a qua-

lidade de trabalho.

  Quem emigra, por norma, fá-lo nos primeiros meses subsequen-

tes à conclusão da formação de base, sabendo-se que a maioria 

destes médicos dentistas, não espera regressar, pois consideram 

ser muito difícil obter as mesmas condições de trabalho em Por-

tugal.

Por tudo isto, creio que é consensual considerar como insustentável 

o aumento do número de profissionais que saem todos os anos das 

sete faculdades que lecionam o mestrado integrado de medicina 

dentária, pois este aumento de médicos dentistas está muito acima 

das necessidades do país e da renovação de gerações de profissio-

nais. Temos que tomar em atenção que a média de idade dos médi-

cos dentistas no ativo é de 38 anos, portanto muito longe da idade 

da reforma.  

Se nada for feito em breve, ficam as seguintes questões no ar para 

serem respondidas: até onde o país terá capacidade de absorver o 

crescente número de médicos dentistas? O que vão fazer os jovens 

médicos dentistas se não existirem condições de executarem o seu 

trabalho condignamente? Será que as faculdades vão continuar a 

atrair tantos alunos novos por ano? Não pode estar certamente na 

emigração e no subemprego as respostas a estas questões. Não é 

isso com certeza que queremos.

Luís Filipe Correia

Presidente do Conselho Deontológico e 

de Disciplina
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Informação do presidente do CDD

Cessação da colaboração profissional 
entre médicos dentistas e clínicas 

Exmos. colegas,  

Em 2002, o  Conselho Deontológico e de 

Disciplina (CDD) da Ordem dos Médicos 

Dentistas elaborou e fez publicar no Bole-

tim Informativo da OMD (nº 10 de Abril de 

2002), uma deliberação com o título  “Ter-

mo de Contrato de Prestação de Serviços 

entre Médicos Dentistas e Clínicas - Proce-

dimentos”.  

A referida deliberação surgiu da necessida-

de de estabelecer o procedimento a adotar 

aquando da saída de médico dentista de 

uma clínica dentária, colocando o enfoque 

na  defesa dos direitos dos doentes, bem 

como os deveres dos médicos dentistas re-

levantes nesta matéria.  

Importante é considerar que o exercício da 

medicina dentária assenta numa especial 

relação de confiança que se estabelece en-

tre médico e paciente. 

Um dos deveres prende-se exatamente 

com a garantia da continuidade dos tra-

tamentos  conforme disposto no artigo 

16º, nº1 do Código Deontológico o qual 

impõe ao médico dentista a obrigação de 

assegurar a continuidade da prestação de 

serviços aos seus pacientes, independente 

do contexto contratual da prática profis-

sional.  

Este enquadramento mantêm-se  perfeita-

mente atual. 

Porém,   como é do conhecimento público, 

no dia 25 de maio de 2018, entrou em vi-

gor o RGPD - Regulamento Geral  de  Pro-

teção  de  Dados  (REGULAMENTO (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Con-

selho  de 27 de abril de 2016).  

Com efeito, esta nova regulamentação eu-

ropeia  exige uma  adaptação dos  procedi-

mentos  estabelecidos na deliberação nº3 

do CDD, designadamente no que diz respei-

to à comunicação aos doentes e disponibili-

zação dos contactos dos doentes.  

Deste modo, encontrando-nos num  perío-

do  transitório entre a adaptação ao RGPD 

e a iminência da aprovação pelo Conselho 

Geral de um  novo Código Deontológico 

da OMD, cumpre alertar os colegas para a 

necessidade de cumprir, durante este perío-

do, com os procedimentos abaixo descritos, 

sempre que se  verifique a  saída  de  médi-

co dentista de uma clínica dentária:   

O médico dentista que, independentemen-

te dos fundamentos, deixe de exercer a sua 

atividade em determinada clínica tem a 

obrigação de informar, de imediato por es-

crito, o diretor  clínico  desta, sobre o novo 

endereço e contactos profissionais.   Caso o 

médico dentista, por motivo que não lhe 

seja imputável, não dispuser no imediato 

de um novo endereço profissional deve dar 

conhecimento de tal facto por escrito ao di-

retor clínico da clínica.

O diretor clínico da entidade no qual o mé-

dico dentista cessante prestou serviços tem 

o dever de informar  os doentes tratados 

pelo médico cessante do novo domicílio 

profissional deste, sempre que tal seja soli-

citado pelos doentes.  

O uso de qualquer expressão, ou  redação, 

que ultrapasse a simples informação referi-

da supra poderá ser sancionada à luz do ar-

tigoº 43º do Código Deontológico.  

Luís Filipe Correia

Presidente do Conselho  
Deontológico e de Disciplina
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Conselho Europeu dos Médicos Dentistas 

Encontro aborda 
as desigualdades no acesso 
aos cuidados de saúde oral

O Conselho Europeu dos Médicos Dentistas 

(CED) organizou o encontro, “Desigual-

dades na Saúde - Saúde Oral para Todos” 

e revelou no Parlamento Europeu que as 

despesas com saúde oral na União Europeia 

atingiram, em 2015, os 92 mil milhões de 

euros.

Um valor extremamente elevado que colo-

ca as patologias orais no terceiro lugar do 

ranking das doenças com maior despesa, 

quer públicas ou privadas, na União Euro-

peia, apenas ultrapassadas pelas doenças 

cardiovasculares e a diabetes. 

O encontro “Health Inequalities – Oral 

Health for All”, apresentaddo pela depu-

tada europeia Nessa Childers, membro da 

comissão para o Ambiente, Saúde Pública e 

Segurança Alimentar do Parlamento Euro-

peu, juntou decisores políticos, profissionais 

da área da saúde, académicos e represen-

tantes de organizações humanitárias.

A eurodeputada irlandesa reconheceu 

que “o acesso a cuidados de saúde oral é 

um grave problema entre as pessoas mais 

vulneráveis e de menores rendimentos, em 

especial no que toca à prevenção”, salien-

tando que “muitas vezes as pessoas prove-

nientes de grupos mais vulneráveis só ace-

dem a cuidados de saúde oral em caso de 

emergência”.

O presidente do CED, Marco Landi, admi-

tiu que “as desigualdades no acesso a cui-

dados de saúde oral são muito complexas, 

mas é essencial enfrentar este problema 

com uma abordagem multifacetada e com 

o apoio dos vários stakeholders”. 

Ainda que todos os cidadãos da União Eu-

ropeia, independentemente do seu estatu-

to socioeconómico, tenham direito a cui-

dados de saúde apropriados, incluindo de 

medicina dentária, existem situações muito 

diferentes e, por vezes, complexas entre os 

estados-membros. 

As doenças da cavidade oral afetam a ca-

pacidade de saborear, mastigar e comer, 

bem como de sorrir e falar, condicionantes 

com impacto em todos os aspetos do dia-a-

-dia desde a saúde em geral, à capacidade 

de comunicar, seja na vida pessoal ou pro-

fissional. Para garantir o acesso a todos os 

cidadãos, o presidente do CED defende que 

“os governos devem incluir a saúde oral nas 

suas estratégias de saúde pública, sendo 

ainda crucial a promoção e integração da 

medicina dentária nos cuidados de saúde 

primários”.

O acesso a cuidados 
de saúde oral é um 

grave problema entre 
as pessoas mais
vulneráveis e de 

menores rendimentos, 
em especial no que 
toca à prevenção. 
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Exercício profissional da medicina dentária 
na europa e os terceiros pagadores
O Conselho Europeu dos Médicos Dentistas (CED), preocupado com o 

aumento de entidades terceiras pagadoras (ETP) no âmbito da pres-

tação de tratamentos e cuidados dentários, bem como com as conse-

quências deste aumento nas políticas de saúde oral, aprovou em maio 

uma resolução que define alguns princípios e políticas importantes a 

ter em conta por entidades terceiras pagadoras, destacando o bem-es-

tar do doente e o respeito pelas responsabilidades ético-profissionais e 

os direitos dos médicos dentistas.

É fundamental que todas as partes interessadas reconheçam que a re-

lação principal na prestação de cuidados de saúde oral é aquela que 

se estabelece entre o médico dentista e o doente, que em conjunto 

desenvolvem as estratégias necessárias para garantir uma saúde oral 

duradoura. As entidades terceiras pagadoras não devem exercer qual-

quer influência nessa relação, que possa vir a limitar o direito do doen-

te a alcançar os objetivos de uma ótima saúde oral a longo prazo.

Todavia, o CED reconhece que as ETP podem desempenhar um papel 

importante no financiamento da saúde oral, através da sua participa-

ção naqueles casos em que possam fornecer uma base sólida para um 

sistema de saúde seguro e de qualidade, sem interferirem nas decisões 

clínicas do médico dentista ou na relação entre este e o doente.

Resolução do Conselho Europeu dos Médicos Dentistas

Como já referido, a relação principal é a que se estabelece entre o médi-

co dentista e o doente. As entidades terceiras não devem, portan-

to, colocar entraves ou interferir no direito do doente a escolher o 

seu médico dentista, nem gerar discriminação entre os doentes de 

um mesmo prestador.

As ETP deverão oferecer aos doentes informação clara e trans-

parente no que diz respeito ao âmbito de cobertura previsto nos 

respetivos contratos. Os mecanismos de resolução de conflitos de-

verão ser transparentes e processualmente justos.

Os médicos dentistas deverão contar com apoio e assessoria ade-

quados quando, no decurso do exercício profissional, tiverem dú-

vidas relativas aos aspetos éticos ou deontológicos.

Todos os médicos dentistas deverão receber tratamento igual por 

parte das ETP, que não poderão impor quaisquer práticas ou hono-

rários que favoreçam um profissional em detrimento dos outros. 

É inaceitável a existência de quaisquer restrições às prerrogativas 

profissionais dos médicos dentistas, impostas por entidades tercei-

ras para o seu próprio benefício económico. Os médicos dentistas 

não poderão ser impedidos pelas ETP de cumprirem as suas obri-

gações deontológicas.
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Saúde global em debate em Coimbra 

OMD participou no World 
Health Summit Regional 
Meeting 2018

Decorreu em Coimbra, nos dias 19 e 20 de 

Abril, o World Health Summit Regional 

Meeting 2018. Mais de mil participantes 

abordaram temas relacionados com a ges-

tão de doenças infeciosas, as oportunida-

des e desafios relacionados com a inova-

ção nos cuidados de saúde, bem como a 

educação biomédica num mundo em mu-

dança. O evento juntou 120 oradores de 

mais de 40 países.

A médica dentista Eunice Virgínia Carri-

lho, vogal do Conselho Diretivo da Ordem 

dos Médicos Dentistas, participou no en-

contro para falar do papel dos profissio-

nais de saúde e da sua resposta integrada 

ao cidadão, no âmbito da cooperação com 

os países africados de língua portuguesa. 

A responsável fez referência ao relatório 

da FDI “Visão 2020”, um documento que 

“estabeleceu metas muito claras, tanto 

para a profissão médico-dentária, quanto 

para o acesso a cuidados de saúde oral – 

estes são tão aplicáveis em África como 

noutras partes do mundo”. “É um esboço 

de uma possível forma de encarar os cui-

dados de saúde oral em 2020 se, adequada 

e atempadamente, enfrentarmos os desa-

fios e aproveitarmos as oportunidades”, 

afirmou. Mas, lembrou, “enquanto Visão, 

este documento pretende ser inspirador e 

motivador; não tem o objetivo de ser ope-

racional”. 

Na sua intervenção apresentou também 

a Associação Dentária Lusófona (ADL), 

uma organização sem fins lucrativos, com 

sede no Porto, que “tem por finalidades 

o desenvolvimento científico e técnico da 

saúde oral e a promoção dos cuidados de 

saúde oral nos países de língua oficial por-

tuguesa, mediante a colaboração estreita 

entre as entidades responsáveis desses 

países, bem como a melhoria e desenvol-

vimento da cooperação das relações pro-

fissionais internacionais, usando a língua 

portuguesa como meio de união e de pro-

moção”. E acrescentou que “a OMD tem 

incentivado a organização da profissão 

em todos os países PALOP” e “apadrinhou, 

ainda, a entrada destas associações na 

FDI”, o que representa “uma forma de or-

ganizar e estruturar não só os profissionais 

de saúde oral, sensibilizando-os para a for-

mação contínua, bem como, para as novas 

políticas de saúde oral e tecnologias”.

A responsável terminou com o compromis-

so da ADL: “…trabalhar ativamente junto 

dos respetivos governos na promoção da 

saúde oral…”. “Esta tem sido também a 

ação de sensibilização e de facilitação da 

Ordem dos Médicos Dentistas junto das 

Associações Africanas de língua oficial 

Portuguesa”, concluiu. 

No World Health Summit (WHS) Regio-

nal Meeting realizaram-se mais de 20 

workshops e quatro sessões plenárias, 

nas quais se debateram temas de saúde 

global. No encontro participaram vários 

oradores, portugueses e estrangeiros, 

com destaque para o ministro da Saúde, 

Adalberto Campos Fernandes, o Alto-Co-

missário da Cimeira Mundial da Saúde, 

José Martins Nunes, e o comissário euro-

peu para a Investigação, Ciência e Inova-

ção, Carlos Moedas. O Secretário-Geral da 

ONU, António Guterres, e o Presidente 

da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 

deixaram o seu testamento na sessão de 

encerramento da cimeira. 

A conferência mundial do WHS está agen-

dada para os dias 14, 15 e 16 de outubro, 

em Berlim.

Intervenientes do painel de discussão dedicado ao tema “The role of health professionals in an integra-
ted response to the citizen: which perspectives for cooperation with Portuguese speaking countries in Africa”
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22.º Congresso Odontológico Rio-Grandense

Associação Brasileira de 
Odontologia homenageia
Ordem dos Médicos Dentistas 

A ABO (Associação Brasileira de Odonto-

logia Nacional) assinalou, em junho, os 20 

anos do reconhecimento dos títulos e da 

equiparação profissional dos Cirurgiões 

-Dentistas brasileiros residentes em Por-

tugal, bem como os 20 anos da criação da 

Ordem dos Médicos Dentistas a partir da 

Lei 90/98 da Assembleia da República por-

tuguesa. 

Numa cerimónia que decorreu na cidade 

de Porto Alegre durante o 22.º Congresso 

Odontológico Rio-Grandense (CORIG), a 

ABO prestou homenagem ao bastonário 

da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando 

Monteiro da Silva e a Cassiano Scapini, anti-

go presidente da Associação luso-brasileira 

de Saúde Oral e atual membro do Conselho 

Geral e da Comissão Científica da OMD em 

Portugal.

Recorde-se que há 20 anos, em 1998, foi 

assinado o acordo que permitiu a inscrição 

profissional dos Cirurgiões-Dentistas brasi-

leiros com o título de Médico Dentista em 

igualdade de condições com os colegas por-

tugueses na Ordem dos Médicos Dentistas 

de Portugal.

Cassiano Scapini explica que “o convite 

para estarmos no 22º CORIG - Congresso 

Odontológico Sul-Riograndense, que de-

correu no final de junho em Porto Alegre, 

partiu do Presidente da ABO, Luiz Fernan-

do Varrone, para assinalar os 20 anos do re-

conhecimento dos títulos e da equiparação 

profissional dos Cirurgiões-Dentistas brasi-

leiros residentes em Portugal, bem como os 

20 anos da OMD. O CORIG e a cidade de 

Porto Alegre foram escolhidos por se tra-

tarem da minha cidade de origem, onde eu 

cursei a faculdade de Odontologia e coinci-

diu com os meus 30 anos de formado”.

Na cerimónia de abertura do Congresso, e 

após os discursos, a ABO Nacional entregou 

ao Bastonário da OMD uma placa de reco-

nhecimento, em que “A Associação Brasi-

leira de Odontologia concede homenagem 

ao Dr. Orlando Monteiro da Silva por seu 

exemplo e de dedicação, por sua atuação 

profissional e sua inestimável contribuição 

à Odontologia”.

O bastonário da OMD retribui a homena-

gem e ofereceu em nome da Ordem uma 

placa de reconhecimento à ABO Nacional, 

“ao Dr. Luiz Fernando Varrone, presidente 

da ABO-Nacional, o reconhecimento da Or-

dem dos Médicos Dentistas pela promoção 

da cooperação institucional e profissional 

entre o Brasil e Portugal”.

No final da cerimónia, quer a ABO Nacio-

nal quer a OMD entenderam ainda home-

nagear o colega Cassiano Scapini, tendo 

ambas as instituições oferecido uma pla-

ca de reconhecimento. No texto da placa, 

que a OMD ofereceu, pode ler-se “home-

nagem e reconhecimento ao Dr. Cassiano 

Scapini, pelo seu inestimável contributo 

na integração dos cirurgiões-dentistas 

Na cerimónia de abertura do 22º CORIG, a mesa de honra foi constituída, da esquerda para a direita, pelo bastonário da OMD, Orlando Monteiro da Silva, 
o presidente do CFO, Juliano do Vale, a presidente da ABO-RG, Lina Eda Martinelli, o presidente do 22º CORIG, Eduardo Galia Reston, o presidente da ABO 
Nacional, Luiz Fernando Varrone e o presidente do CRO, Nelson Freitas Eguia
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brasileiros na Ordem dos Médicos Dentis-

tas de Portugal”.

Para além de assinalar os 20 anos da OMD e 

do reconhecimento dos títulos e da equipa-

ração profissional dos cirurgiões-dentistas 

brasileiros residentes em Portugal, a ABO 

e a OMD acordaram na implementação do 

intercâmbio científico e profissional luso-

-brasileiro.

Durante a visita do bastonário da OMD a 

Portalegre foi organizado um programa de 

visitas às sedes das principais entidades es-

taduais da profissão, incluindo o Conselho 

Regional de Odontologia do Rio Grande 

do Sul, onde Orlando Monteiro da Silva foi 

recebido pelo presidente, Nelson Freitas 

Eguia, e à ABO-RS - Associação Brasileira 

de Odontologia seção Rio Grande do Sul), 

em que a anfitriã foi a presidente, Lina Eda 

Martinelli e os restantes membros da dire-

ção. 

O bastonário da OMD e o membro do Con-

selho Geral, Cassiano Scapini, reuniram 

também com Juliano do Vale, presidente 

do CFO - Conselho Federal de Odontologia, 

entidade máxima reguladora do Brasil; esti-

veram ainda presentes diversos presidentes 

e representes dos Conselhos Regionais de 

diversos estados brasileiros.

Na cerimónia de abertura do congresso, o 
presidente da ABO Nacional, Luiz Fernando 
Varrone, entrega ao bastonário da OMD uma placa 
de reconhecimento

O bastonário da OMD retribui a homenagem e oferece, em nome da Ordem, uma placa de 
reconhecimento à ABO Nacional

Orlando Monteiro da Silva encontrou-se ain-

da com o presidente do 22º CORIG, Eduar-

do Galia Reston, e visitou a Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, acompanhado pela diretora, 

Susana Samuel, e a Faculdade de Odonto-

logia da ULBRA - Universidade Luterana do 

Brasil, na presença do diretor, Adair Busato, 

pelo pró-reitor Académico Pedro Hernández 

e pelo Reitor Marcos Fernando Ziemer.

O médico dentista Cassiano Scapini recebe de ambas as instituições uma placa de reconhecimento 








