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Editorial

“Comemoramos a afi rmação da medicina dentária 
que tem conseguido, perante circunstâncias, algumas 
muito adversas, elevar-se a um patamar que poucos 
almejaram. Temos conseguido!”

Estimados colegas,

Desde que se formaram os primeiros médi-

cos dentistas em 1979 até aos dias de hoje, 

um longo caminho foi percorrido. Um ca-

minho para o qual muitos contribuíram. A 

todos o nosso profundo reconhecimento!

Estamos a comemorar estes 20 anos vira-

dos para o futuro, sem esquecer o passado 

mas essencialmente vivendo e saboreando 

o presente com muita alegria, leais aos 

nosso princípios éticos e deontológicos.

Para a profi ssão, marco fundamental foi, 

sem dúvida, a criação da APMD em 1991 

e especialmente a Ordem dos Médicos 

Dentistas, em 1998, reconhecendo-se a 

medicina dentária e a sua capacidade de 

autorregulação.

Após 20 anos sobre essa data, comemora-

mos uma história de sucesso. O sucesso dos 

médicos dentistas, o sucesso de cada um 

de vós. Celebramos por todo o país, junto 

das comunidades locais, e no nosso con-

gresso, envolvendo todos os colegas, atra-

vés da entrega de um diploma comemora-

tivo de um título profi ssional que apenas a 

Ordem atribui: o de médico dentista. 

É talvez esta, a missão regulatória, a mais 

importante da Ordem, através de delega-

ção do Estado português por via da Lei, 

ou seja, do seu Estatuto. Os títulos e qua-

lifi cações profi ssionais são diferentes dos 

títulos e qualifi cações académicos. O licen-

ciado ou titular do mestrado integrado 

em medicina dentária, não é ainda médico 

dentista. Só a Ordem analisa as qualifi ca-

ções académicas de cada um, atestando 

e certifi cando aquilo que somos: médicos 

dentistas. Mas, também tem que ser dito, 

só há médicos dentistas porque há Institui-

ções de ensino de medicina dentária.

Ao inscrever-se na OMD, cada um de 

nós assume um compromisso ético que o 

acompanhará ao longo de toda a sua vida 

profi ssional. Este compromisso é algo de 

vital que muito valorizamos e em cuja visi-

bilidade iremos colocar uma tónica maior, 

a bem de todos: médicos dentistas e po-

pulações. 

Caros colegas, 

A medicina dentária é uma profi ssão úni-

ca, que combina a conceção intelectual 

de um trabalho com a execução médica, 

operatória e cirúrgica do mesmo com 

procedimentos adequados realizados no 

paciente.

Comemoramos a afi rmação da medicina 

dentária que tem conseguido, perante 

circunstâncias, algumas muito adversas, 

elevar-se a um patamar que poucos al-

mejaram. Temos conseguido! Renovando, 

também, o nosso compromisso ético, o res-

peito por quem nos procura, o honrar dia-

riamente o diploma que hoje recebemos. 

É isto que nos faz crescer.

São 20 anos a contribuir para uma melhor 

saúde dos portugueses. São 20 anos de um 

caminho de afi rmação da profi ssão que es-

colhemos, que amamos.

O bastonário

Orlando Monteiro da Silva





Equipa do Ministério da Saúde
Marta Temido nova ministra da Saúde

A nova ministra da saúde é licenciada 

em Direito, tem uma especialização em 

administração hospitalar, um doutora-

mento em saúde internacional e uma 

tese dedicada à partilha de funções en-

tre médicos e enfermeiros. 

Marta Temido é uma estreante em fun-

ções governativas, mas possui uma vasta 

experiência na área da saúde. 

Foi gestora em vários hospitais do Ser-

viço Nacional de Saúde, tais como o 

IPO do Porto e o Centro Hospitalar de 

Coimbra. Integrou, ainda, o grupo de 

trabalho da Fundação Gulbenkian que 

apresentou um relatório sobre a susten-

tabilidade e o futuro do SNS, em 2014. 

Em Dezembro do ano passado, saiu da 

presidência da Administração Central 

do Sistema de Saúde (ACSS), instituto 

público responsável pela concretização 

das atribuições do ministério, cargo 

para o qual foi indicada pelo ministro 

cessante, Adalberto Campos Fernandes. 

Francisco Ramos regressa a um go-

verno socialista e ocupa o lugar de 

secretário de Estado Adjunto e da 

Saúde. Foi secretário de Estado no 

Ministério da Saúde quando foram 

ministros Maria de Belém, Correia 

de Campos e Ana Jorge.

Licenciado em Economia e forma-

do em Administração Hospitalar, 

foi consultor da administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo e subdiretor-geral da Dire-

ção-Geral de Saúde. 

Até agora ocupava o cargo de pre-

sidente do Instituto Português de 

Oncologia de Lisboa.

A médica pneumatologista do Por-
to, Raquel Duarte, fecha a equipa 
do Ministério da Saúde e é a nova 
secretária de Estado da Saúde e 
é a primeira vez que ocupa fun-
ções governativas. Raquel Duarte 
exercia no Centro Hospitalar Gaia/
Espinho e foi a primeira respon-
sável por um departamento desta 
unidade hospitalar a apresentar a 
demissão, alegando falta de con-
dições de trabalho.

Atualmente era diretora do Progra-
ma para a Área da Tuberculose da 
Direção-Geral da Saúde e professo-
ra auxiliar na Faculdade de Medici-
na e no Instituto de Saúde Pública 
da Universidade do Porto. No ano 
passado chegou a candidatar-se à 
liderança da DGS, mas Graça Freitas 
acabou por assumir o cargo.

FRANCISCO RAMOS, 
secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde 

RAQUEL DUARTE,
secretária de Estado 
da Saúde

Marta Temido é a nova 
ministra da Saúde, 
sucedendo a Adalberto 
Campos Fernandes. Antiga 
presidente da Administração 
Central do Sistema de 
Saúde e da Associação 
dos Administradores 
Hospitalares, atualmente era 
subdiretora do Instituto de 
Higiene e Medicina Tropical 
da Universidade Nova de 
Lisboa e presidente não 
executiva do Conselho de 
Administração do Hospital da 
Cruz Vermelha Portuguesa.
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Calendário de eventos 2019 
Formação Contínua apresenta novidades 

O calendário de eventos para o próxi-
mo ano encontra-se disponível para to-
dos os associados, na página eletrónica 
da OMD. Em 2019, o Centro de Forma-
ção Contínua organiza mais de meia 
centena de cursos, atendendo a todas 
as sugestões, tendo em consideração 
o nível científico e clínico, bem como a 
sua distribuição geográfica.

Os cursos modulares e respetivos hands-on 

mantêm-se (três no Porto e em Lisboa), 

apostando nas áreas da ortodontia, rege-

neração óssea e dentisteria. 

As ações de formação de fim de dia estão 

repartidas num programa equilibrado a ní-

vel científico e geográfico, nas cidades de 

Setúbal, Aveiro, Braga, Funchal, Leiria, Vila 

Real, Bragança, Porto, Coimbra, Lisboa, Guar-

da, Viseu, Faro e Tomar. Os 14 cursos conti-

nuam gratuitos para os médicos dentistas e, 

posteriormente, serão disponibilizados on-

line. Através da página eletrónica da OMD, 

poderão ser visualizados mais de 60 vídeos 

dos cursos de fim de dia, correspondentes a 

cerca de 85 horas de formação.

Teremos os habituais cursos de suporte 

básico com desfibrilhação automática ex-

terna (cinco), que vão decorrer no conti-

nente e nas ilhas, e ainda a formação para 

assistente dentário (cinco), com ações em 

Braga, Setúbal, Viseu e regiões autónomas 

dos Açores e Madeira.

Como novidade para 2019, apresentamos 

um curso realizado em parceria com a FDI 

World Dental Federation, em fevereiro, em 

Lisboa, e um curso sobre gestão financeira 

para médicos dentistas em maio.

As Jornadas da Primavera realizam-se de 

novo no Algarve, em Albufeira, na semana 

que antecede a Páscoa e o programa con-

templa várias áreas científicas e um curso 

hands-on de endodontia. Em 2019, decorrem 

ainda os cursos do Conselho Deontológico e 

de Disciplina em Sintra e Castelo Branco.

Este programa vai seguramente, uma vez 

mais, ao encontro das necessidades dos 

profissionais que integram a equipa de 

saúde oral. O número crescente de partici-

pantes nas ações de formação contínua da 

OMD deve-se, em muito, à colaboração as-

sídua dos vários oradores portugueses que 

têm partilhado a sua experiência e os seus 

conhecimentos com todos os participantes.

Faça a sua inscrição online e consulte toda 

a informação detalhada sobre cada ação 

do Centro de Formação Contínua da OMD 

em: www.omd.pt/formacao/2019.

Provas públicas
Doutoramentos em medicina dentária

Realizaram-se na Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade do Porto, nos 

meses de março e abril, os seguintes dou-

toramentos em medicina dentária, tendo 

sido todos aprovados: 

A médica dentista Mónica Morado Pinho 

defendeu a tese de doutoramento “Ava-

liação da força de adesão entre brackets e 

diferentes materiais de reabilitação”.

“Caraterização das alterações no biofilme e 

na saliva de diabéticos do tipo 1 com a bom-

ba insulina: estudos in vivo e in vitro em fi-

broblastos”, foi o título da tese defendida 

pela médica dentista Ana Sofia Coelho.

A médica dentista Rute Rio defendeu a 

tese “Implicações da gravidez na cavidade 

oral: Alterações salivares e correlação com 

a incidência de cárie dentária”.
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Médico dentista

Arif Alvi Presidente do Paquistão
Arif Alvi foi eleito 13º Presidente do Paquistão, em setembro, sucedendo a Mamnoon Hussain . O novo 
chefe de Estado paquistanês tem 69 anos, estudou nos Estados Unidos e é médico dentista de forma-
ção. É um dos fundadores do partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Movimento pela Justiça no Paquis-
tão), atualmente no poder sob a liderança de Imran Khan.

Arif Alvi pertenceu ao Conselho Diretivo da Federação Dentária In-

ternacional (FDI) durante a presidência de Orlando Monteiro da Silva, 

bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. 

Em carta de felicitações enviada ao chefe de Estado, o bastonário da 

OMD expressou o prazer que foi trabalhar em conjunto com Arif Alvi 

durante o seu mandato na FDI, na defesa da medicina dentária a nível 

mundial.  O bastonário realçou ainda que “Sob a sua liderança o Pa-

quistão procurará as políticas mais eficazes para enfrentar os desafios 

que o país atravessa. Desejo-lhe o melhor nesta importante missão 

com o povo do Paquistão e o mundo”. O Presidente Arif Alvi retribuiu 

a mensagem: “Obrigado Orlando, meu amigo. Foi realmente um pra-

zer trabalhar consigo e com a excelente equipa da FDI”.
Reunião da FDI, Lisboa 2012. À direita de Orlando Monteiro da Silva (ao centro 
na imagem), à data presidente da FDI, Arif Alvi atual presidente do Paquistão
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O Centro de Formação Contínua da Or-
dem dos Médicos Dentistas organiza mais 
uma edição das Jornadas da Primavera, de 
18 a 20 de abril de 2019, no Vidamar Re-
sort Algarve, em Albufeira. 

À semelhança de anos anteriores, o pro-
grama de três dias de formação intensiva 
abrange várias áreas científicas que in-
cluem a cirurgia oral, implantologia, me-
dicina oral, reabilitação oral, endontia e 
dentisteria.

Albufeira, 18 a 20 de abril de 2019
Jornadas da Primavera 2019

A componente prática está de igual forma 
presente, com a realização de um curso 
hands-on na vertente de cirurgia perio-
dontal, limitado a 20 participantes e ex-
clusivo para médicos dentistas e estudan-
tes de medicina dentária.

Mas as Jornadas da primavera são, tam-
bém, uma oportunidade para promover o 
convívio entre os participantes e as suas 
famílias, conferencistas e organização. 
Por isso, a programação inclui uma série 

de atividades desportivas que serão reve-
ladas em breve. 

Poderá encontrar toda a informação deta-
lhada sobre o evento na página eletrónica 
da OMD, em www.omd.pt/ formacao/jor-
nadas/2019.
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Barómetro Nacional da Saúde Oral 2018

Aumenta número de portugueses que 
não vai ao médico dentista 

Mais de 30% da população revela que nunca vai ao médico den-

tista ou que apenas o faz em caso de urgência. No ano passado 

eram 27%. Esta é uma das conclusões da quarta edição do Baró-

metro Nacional de Saúde Oral, realizado pela Ordem dos Médi-

cos Dentistas. (Gráfi co 1)

O estudo acrescenta que mais de 41% dos portugueses não vão a 

uma consulta de medicina dentária há mais de um ano. Em cau-

sa, indicam, está a pouca informação sobre a importância destes 

cuidados e o seu impacto não só na saúde oral, mas em geral, 

assim como questões fi nanceiras. 

“A ausência do hábito de visitar regularmente o médico dentista 

tem uma correlação negativa com a falta de dentes (sobretudo a 

partir da ausência de seis dentes)”, lembra o bastonário da OMD, 

Orlando Monteiro da Silva, enquanto destaca a importância do Ba-

rómetro para “a monitorização da acessibilidade da população aos 

cuidados de saúde oral”.  

Além disso, cerca de 70% dos inquiridos afi rmam que têm falta de 

dentes naturais, entre os quais quase 35% já perderam seis ou mais 

dentes (excetuando os dentes do siso). É igualmente notório que, 

apesar de as mulheres serem as mais afetadas pelo problema, os 

homens representam a maior percentagem de desdentados. 

(Gráfi co 1)
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Por outro lado, o inquérito revela que 55,5% dos indivíduos que per-

deram dentes, não têm nada a substituí-los. (Gráfi co 2) Conclui-se, 

portanto, que, no total, cerca de 11% da população vive com falta 

de mais de seis dentes e sem substitutos, o que, alerta o bastonário 

da OMD, “prejudica substancialmente a saúde oral”. “Esta realidade 

afeta a qualidade de mastigação, a saúde oral e, consequentemente, 

a saúde geral do indivíduo”, lembra Orlando Monteiro da Silva. “Há 

ainda muito a fazer nesta área. É decisivo integrar mais médicos den-

tistas nos centros de saúde e nos hospitais e estabelecer um acordo 

entre o Estado e os consultórios e clínicas privadas para o fi nancia-

mento de consultas de saúde oral”, acrescenta.

(Gráfi co 2)

(Gráfi co 3)

PORTUGUESES MANTÊM BONS HÁBITOS
No que toca a higiene oral, os inquiridos pelo Barómetro de 

2018 afirmam ter bons hábitos de higiene oral. 96,2% dos por-

tugueses, sobretudo as mulheres, dizem que escovam os dentes 

com frequência. (Gráfico 3) 

Esta edição conta com uma novidade. Foi acrescentado ao in-

quérito a opção de resposta “1 a 2 vezes por semana” (na per-

gunta relacionada com a frequência da escovagem e do uso 

do fio dentário) com o intuito de segmentar a percentagem 

de indivíduos que respondem “Quando me lembro”. Este novo 



omd | 16
Destaque

(Gráfico 4)

parâmetro permite perceber que, embora haja uma diminui-

ção da percentagem de utilização do fio dentário e elixir, quem 

tem estes cuidados fá-lo com maior frequência. E, neste caso, 

as mulheres voltam a destacar-se pela positiva. (Gráfico 4)
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CRIANÇAS FALHAM IDAS AO MÉDICO DENTISTA
A quarta edição do barómetro conclui que cerca de 63% das fa-

mílias portuguesas com menores de seis anos no agregado nunca 

visitam o médico dentista, embora admitam ter consciência de 

que os dentes de leite carecem de tratamento. (Gráfico 5)

Estes dados vão de encontro ao cenário traçado pela Federação 

Dentária Internacional (FDI) que recentemente realizou um in-

quérito em 10 países, onde questionou os pais sobre os cuidados 

que têm com a saúde oral dos seus filhos, nas diferentes fases 

de crescimento. Nessa pesquisa foi possível perceber que apenas 

13% dos pais com crianças menores de 18 anos levaram os filhos 

ao médico dentista antes destes completarem o primeiro ano de 

vida (idade recomendada para a primeira visita). Já 20% assu-

mem que os filhos nunca visitaram o médico dentista.

Por outro lado, no IV Barómetro da Saúde Oral denota-se um au-

mento da utilização do cheque-dentista. Entre os inquiridos que 

afirmaram ter levado os menores de seis anos a uma consulta de 

medicina dentária, 64% recorreu ao cheque-dentista. 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO EM ALTA
Uma tendência que se mantém nesta edição é a fidelização e 

confiança que os portugueses depositam nos seus médicos den-

tistas. Na prática, 73% dos inquiridos garantem que nunca mu-

(Gráfico 5)
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Gráfico 6.

O estudo foi realizado pela consultora in-

dependente QSP e tem validade estatística. 

Foram realizadas 1.102 entrevistas presen-

ciais em todas as regiões de Portugal, in-

cluindo os Açores e a Madeira, e visou ho-

mens e mulheres com 16 anos ou mais. O 

documento avalia os principais indicadores 

dos hábitos, acesso, perceções e motivações 

da população portuguesa relacionados com 

a oferta de cuidados de saúde dentários.

A amostra foi construída através do méto-

do de amostra estratificada proporcional, 

para as variáveis género e idade e despro-

porcional para a variável região, segundo 

dados do INE. A margem de erro teórica é 

de 2,95% para um intervalo de confiança 

de 95%.

FICHA TÉCNICA DA 4º EDIÇÃO DO 
BARÓMETRO DA SAÚDE ORAL

daram de médico dentista ou que apenas ponderam esse cenário 

em caso de necessidade. 

O profissional de medicina dentária é encarado como um conse-

lheiro, alguém de “confiança”, uma das características mais va-

lorizadas. (Gráfico 6) Quando se trata de um primeiro contacto, 

prevalece o “passa a palavra” na hora de tomar uma decisão face 

à distância geográfica. Aliás, os inquiridos demoram em média 22 

minutos a chegar ao consultório, apesar de terem quase sempre 

oferta mais próxima. 

77% dos portugueses revelam que a escolha do seu profissional 

de saúde oral se baseou nas recomendações de familiares e ami-

gos. 

POUCA VISIBILIDADE NO SNS 
Quando se fala de oferta de serviços de medicina dentária no 

Serviço Nacional de Saúde - um projeto que tem vindo a ser im-

plementado pelo Governo desde 2016 -, a maioria da popula-

ção ainda desconhece que estes têm vindo a ser disponibilizados 

progressivamente nas unidades de cuidados de saúde primários. 

63% afirmam que não sabem da existência destes cuidados no 

setor público e, nos últimos 12 meses, apenas 10% dos inquiri-

dos recorreram ao hospital ou centro de saúde quando tiveram 

problemas de saúde oral. Face ao exposto, Orlando Monteiro da 

Silva considera que “é necessário reforçar e divulgar a oferta para 

abranger efetivamente toda a população”.
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O Presidente da República, Marcelo Re-

belo de Sousa, recebeu em audiência, 

no Palácio de Belém, uma delegação da 

Ordem dos Médicos Dentistas liderada 

pelo bastonário Orlando Monteiro da 

Silva, no dia 18 de outubro de 2018.

A OMD esteve representada por todos 

os presidentes dos seus órgãos sociais, 

presidente da Mesa da Assembleia-Ge-

ral, João Caramês, presidente da Mesa 

do Conselho Geral, Paulo Ribeiro de 

Melo, presidente do Conselho Fiscal, 

Ana Mano Azul, e presidente do Con-

selho Deontológico e de Disciplina, Luís 

Filipe Correia.

Entre os assuntos abordados durante a 

audiência destaque para a situação da 

saúde oral em Portugal, a prática priva-

da da profissão, foram referidos Os Nú-

meros da Ordem, o Barómetro da Saú-

de Oral da OMD, a criação da carreira 

de medicina dentária no Serviço Nacio-

nal de Saúde, bem como a inserção de 

médicos dentistas nos centros de saúde 

ao abrigo dos novos protocolos celebra-

dos recentemente com as autarquias, a 

Convenção Nacional de Saúde e o Pacto 

para a Saúde, entre outras matérias.

Durante a reunião, o Presidente da Re-

pública referenciou a qualidade do tra-

balho que está a ser desenvolvido pela 

OMD, em particular a intervenção pú-

blica que tem sido levada a cabo pelo 

seu bastonário. Foi, ainda, informado 

sobre as iniciativas organizadas no âm-

bito da comemoração dos 20 anos da 

OMD e sobre o 27º Congresso. 

Recorde-se que o 27º Congresso da 

OMD voltou a receber o Alto Patrocínio 

da Presidência da República, limitado a 

alguns eventos de maior relevância na-

cional.

Presidente referencia o trabalho que está a ser efetuado pela OMD

OMD recebida em audiência 
por Marcelo Rebelo de Sousa 

Bastonário da OMD, Orlando Monteiro da Silva, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa 

Luís Filipe Correia, presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina, Paulo Ribeiro de Melo, presidente 
da Mesa do Conselho Geral, João Caramês, presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Ana Cristina Mano 
Azul, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e Mário Pinto, assessor para a Saúde do Presidente 
da República
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O secretário regional da Saúde dos Açores, Rui Luís, anunciou 

que vão ser revistos alguns dos programas implementados na 

área da saúde oral e vai ser feito um reforço da prevenção nos 

centros de saúde. O anúncio coincide com as celebrações dos 

20 anos da OMD que foram assinalados nos Açores em duas 

sessões comemorativas. 

A decisão do Governo dos Açores de reforçar a aposta na pre-

venção da saúde oral foi feita após uma audiência, em Angra 

do Heroísmo, que Rui Luís concedeu à OMD e em que estiveram 

presentes o bastonário Orlando Monteiro da Silva, o represen-

tante dos Açores, Artur Lima, e Eunice Carrilho, membro do 

Conselho Diretivo da OMD.  Na reunião, o representante da 

Região Autónoma dos Açores no Conselho Diretivo da Ordem 

dos Médicos Dentistas defendeu um reforço da prevenção nos 

centros de saúde da Região, a alteração dos horários dos médi-

cos dentistas e a revisão das tabelas de reembolso de consultas 

no privado “para que as pessoas com menos necessidades e que 

não têm acesso ao público possam ir ao privado”. 

Artur Lima considera que “os centros de saúde devem estar vi-

rados sobretudo para a prevenção e para a educação para a 

saúde, começando aos 3 anos e acabando aos 18, deixando de 

ver adultos numa perspetiva apenas curativa”.

Para o representante da região, os Açores têm “o melhor siste-

ma de saúde oral do país,” mas há melhorias a fazer, nomea-

damente, “recentrar a prestação de cuidados de saúde, numa 

perspetiva de prevenção”. Até porque, como recordou Artur 

Lima, os Açores chegaram a ser a “região com menos cárie den-

tária do país”, mas regrediram.  O representante dos Açores 

salienta que “no passado ia-se às escolas, fazia-se o rastreio, a 

criança era encaminhada para o centro de saúde, era tratada, e 

depois então acabava o tratamento e voltava às suas consultas 

de rotina. Hoje, faz-se o rastreio, as crianças vão uma vez ao 

centro de saúde e depois vão para a lista de espera”. 

Artur Lima defendeu ainda que os adultos com patologias como 

diabetes, hipertensão e hemofilias devem ter “um acompanha-

mento hospitalar e específico”, sendo para isso necessário “con-

tratar médicos dentistas” para os três hospitais da região, onde 

só existem sete estomatologistas. 

Em relação ao cancro oral, o representante da OMD reco-

mendou uma “reavaliação do programa de rastreio do cancro 

Reunião com secretário regional da Saúde

Governo dos Açores aceita reforçar 
prevenção na saúde oral 

oral”, para que, à semelhança do que acontece no continente 

e na Madeira, exista nos Açores um “programa de deteção 

precoce no cancro oral”. 

Outra das reivindicações da ordem é a readequação dos ho-

rários dos médicos dentistas nos centros de saúde. “Ninguém 

consegue fazer dez consultas numa tarde com qualidade. Não 

se consegue porque alguma coisa vai falhar. Se um doente faz 

um tratamento e depois só vem dali a seis meses, quando vem 

já não consegue recuperar o dente, tem de extrair o dente, 

perde-se tempo e recursos”, frisou Artur Lima. 

Atento às reivindicações da OMD, Rui Luís, o secretário regio-

nal da Saúde, admitiu fazer alterações e destacou o papel dos 

médicos dentistas: “Achamos que os médicos dentistas são 

fundamentais nas idas às escolas, no rastreio que podem fazer 

localmente. É aí que queremos apostar, também no acompa-

nhamento das grávidas e numa componente de dar aos pais 

as ferramentas para fazerem uma observação constante dos 

seus filhos».

Para Rui Luís, os Açores têm um «excelente programa de saúde 

oral» e que a medicina dentária é uma área em que a relação 

Eunice Carrilho, membro do Conselho Diretivo, Orlando Monteiro da Silva, 
bastonário da OMD, Rui Luís, secretário regional da Saúde dos Açores, e Artur 
Lima, representante dos Açores no Conselho Diretivo da OMD
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público-privada «funciona muito bem». «Todas as crianças até 

aos 18 anos são seguidas nos centros de saúde e temos mais 

uma vantagem relativamente ao continente, que é termos 

médicos dentistas em todos os centros de saúde. Ainda recen-

temente foi completado um concurso para a ilha do Corvo”.

Visita ao Centro de Saúde da Praia da Vitória Visita ao Centro de Saúde de Angra do Heroísmo

Antes da audiência, Orlando Monteiro da Silva, Artur Lima e Eu-

nice Carrilho visitaram os centros de saúde de Angra do Heroísmo 

e da Praia da Vitória. As comemorações dos 20 anos da OMD le-

varam o bastonário e outros membros da direção da Ordem aos 

Açores, para duas sessões dos “Encontros com a Ordem” que de-

correram em Angra do Heroísmo e em Ponta Delgada.
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Comemoração dos 20 anos da OMD

Encontros com a Ordem 
celebraram a profissão 

O périplo de encontros organizados pela 

Ordem dos Médicos Dentistas a propósito 

das celebrações das duas décadas de vida da 

OMD já reuniu cerca de 2.300 participantes. 

A iniciativa visou celebrar o 20º aniversário 

da OMD através da entrega de um diplo-

ma que celebra o reconhecimento do título 

de médico dentista, desdobrando-se em 13 

ações que percorreram diversos pontos do 

país, incluindo as regiões autónomas dos 

Açores e da Madeira. 

Os médicos dentistas que não tiveram opor-

tunidade de participar nos encontros e que 

manifestaram intenção de receber o diplo-

ma no questionário de inscrição, disponível 

de 9 de abril a 18 de outubro, vão fazê-lo 

durante o 27º Congresso da Ordem, estando 

mais de 3.200 inscritos.

Na sessão de encerramento do congresso 

realiza-se também uma cerimónia especial 

de entrega de diplomas destinada aos médi-

cos dentistas inscritos na OMD desde 1 de 

janeiro de 2018. As comemorações termi-

nam numa sessão solene evocativa na As-

sembleia da República, a 11 de dezembro.

Os Encontros com a Ordem arrancaram em 

maio, no Porto (Palácio da Bolsa), e prosse-

guiram pelas cidades de Vila Real e Setúbal, 

em junho, Covilhã e Coimbra, em julho. 

Após um curto interregno, os eventos re-

gressaram em setembro. O Hotel Conven-

to do Espinheiro, em Évora, foi o primeiro 

local de paragem. À cerimónia de entrega 

de diplomas juntou-se o presidente da ARS 

Alentejo, José Robalo, em representação 

do Ministério da Saúde. Esteve também 

presente na sessão o deputado à Assem-

bleia da República, António Costa Silva, 

que em muito dignifi cou a cerimónia. 

Seguiu-se Lisboa. No encontro que decor-

reu na capital participaram mais de 500 

pessoas, entre médicos dentistas e respe-

tivas famílias e amigos. A cerimónia teve 

lugar no auditório da Faculdade de Medi-

cina Dentária da Universidade de Lisboa e 

o bastonário da Ordem, Orlando Monteiro 

da Silva, aproveitou para realçar a história 

de sucesso que se assinala, 20 anos após 

a criação da OMD. “Estamos a comemorar 

virados para o futuro, sem esquecer o pas-

sado, mas essencialmente vivendo e sabo-

reando o presente”, enfatizou. 

Como parte integrante deste percurso, o 

bastonário da OMD referiu três pessoas 

que se destacaram de forma especial: Ma-

nuel Fontes de Carvalho, um dos líderes da 

profi ssão desde a criação das então Escolas 

Superiores de Medicina Dentária, e primei-

ro bastonário da OMD, que por motivos 

de saúde, não pode comparecer à sessão; 

António Vasconcelos Tavares, presente na 

cerimónia, que através da presidência do 

Conselho Ético e Profi ssional de Odonto-

logia e da Comissão Nacional de Avaliação 

dos Cirurgiões Dentistas Brasileiros, contri-

buiu de forma decisiva, numa perspetiva 

integradora, para a criação e afi rmação da 

Ordem; e António Felino, também presen-

te no evento, fundamental pela infl uência 

que moveu para a criação da percursora da 

OMD, a APMD, que ocupou desde sempre 

posições de destaque no associativismo 

profi ssional, desde a direção da secção de 

Medicina Dentária da Ordem dos Médicos 

em 1982, passando pela Presidência do 

Conselho Deontológico e de Disciplina, Co-

missão Científi ca e nos dias de hoje nas co-

missões da Especialidade de Cirurgia Oral.

A acompanhar a sessão, em representação 

do Ministério da Saúde, esteve o presiden-

te da ARS Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco. 

ENCONTROS NAS REGIÕES AUTÓNOMAS

Outubro foi a vez das Regiões Autónomas 

receberem os Encontros com a Ordem. Nos 

Açores, mais precisamente em Angra do 

Heroísmo e em Ponta Delgada, os médicos 

dentistas da região tiveram a oportunida-

de de celebrar os 20 anos da sua ordem 

profi ssional e de receber o seu diploma. 

A cerimónia que decorreu na Câmara Mu-

nicipal de Angra do Heroísmo) contou com 

a presença do secretário regional da Saú-

de, Rui Luís, e do presidente da Câmara 

Municipal, Alámo Meneses. 

Rui Luís enalteceu a Ordem pela descentra-

lização das iniciativas e salientou que os en-

contros são “uma justa homenagem a uma 

classe de profi ssionais imprescindíveis à po-

pulação, onde quer que ela esteja”. Por sua 

vez, o edil de Angra do Heroísmo assegu-

rou que a autarquia estará sempre aberta 

e disponível para “toda a colaboração que 

nos seja pedida do vosso lado e obviamen-

te para todas aquelas ações, questões, que 

a vossa Ordem entenda como relevantes 

para a nossa comunidade. Com certeza que 

encontrarão na Câmara de Angra um par-

ceiro interessado e empenhado”.

Em Ponta Delgada, a cerimónia contou 

com a participação do diretor regional da 

Saúde, Tiago Lopes. O responsável lem-

brou que “a região dos Açores foi pionei-

ra na integração de médicos dentistas na 

rede pública de saúde. Há muito caminho 

ainda a trilhar. Será importante a integra-

ção dos médicos dentistas na rede de cui-

dados hospitalares. No custo/benefício os 

ganhos serão evidentes”. 

O vice-presidente da Câmara Municipal, 

Humberto Melo, também esteve presente 

e aproveitou para salientar que “de há 20 

anos para cá, há um salto qualitativo ím-

par (na medicina dentária). Ponta Delgada 

orgulha-se, os Açores orgulham-se”. “Hoje 

ser médico dentista em Ponta Delgada é 

um orgulho, é uma honra. E isso nós tes-

temunhamos. Esse facto é digno de realce 

público”, concluiu. 

Artur Lima, representante da RAA no Con-

selho Diretivo da OMD, participou nas 

duas sessões. “A classe dos médicos den-

tistas se não é a mais prestigiada, é das 

mais prestigiadas dos Açores e do país. 

Isso deve-se ao trabalho de cada um de 

vocês médicos dentistas. Cada um vós, no 

seu consultório, junto da sua comunidade, 

com a seriedade com que presta os seus 

trabalhos”, frisou. 





Encontros com a Ordem - Évora Encontros com a Ordem - Lisboa

Encontros com a Ordem – Angra d o Heroísmo
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O Funchal oi o palco escolhido para a entre-

ga de diplomas na Região Autónoma da Ma-

deira. A vice-presidente da Assembleia Legis-

lativa, Fernanda Cardoso, e o vice-presidente 

do Governo Regional da Madeira, Pedro Ca-

lado, estiveram presentes na cerimónia, que 

contou igualmente com outros participan-

tes, nomeadamente a vice-presidente do 

conselho de administração do SESARAM, Fa-

brícia Teixeira, a assessora para os Cuidados 

de Saúde Primários da Secretaria Regional 

de Saúde, Ana Nunes, e o antigo presidente 

do Governo Regional da Madeira, Alberto 

João Jardim, agraciado no passado com a 

Medalha de Ouro da OMD pelo trabalho de-

senvolvido pelos seus governos na promoção 

da saúde oral na região. 

Pedro Calado aproveitou para afi rmar que a 

“OMD tem sabido estar à altura colocando a 

necessária autorregulação da classe que re-

presenta como instrumento para a defesa do 

superior interesse público”. O vice-presiden-

te do Governo Regional lembrou ainda que 

o vigésimo aniversário da OMD coincide com 

os 20 anos do início dos cuidados de saúde 

oral na RAM. 

A OMD esteve representada pelo bastoná-

rio Orlando Monteiro da Silva e pelo repre-

sentante da região no Conselho Diretivo da 

OMD, Gil Fernandes Alves, que recordou 

que “todos de algum modo fi zeram um tra-

balho que levou a que a nossa população 

começasse a ter alguma credibilidade em re-

lação à profi ssão de medicina dentária”. Gil 

Fernandes Alves mostrou-se satisfeito com 

a evolução da medicina dentária na RAM e 

teceu fortes elogios ao programa de saúde 

oral, “tendo a RAM 11 Concelhos, estão nes-

Encontros com a Ordem –  Ponta Delgada

Encontros com a Ordem - Funchal

te momento seis dotados de gabinetes de 

medicina dentária no serviço público, neles 

exercendo médicos dentistas e higienistas 

orais.

Estiveram ainda presentes no encontro o 

presidente do Conselho Deontológico e de 

Disciplina, Luís Filipe Correia, e elementos 

dos órgãos sociais da OMD. A cerimónia, que 

contou com cerca de 200 participantes, reu-

niu ainda os anteriores secretários regionais 

da Saúde e Assuntos Sociais, o vice-reitor da 

Universidade da Madeira e representantes 

de diversas ordens profi ssionais.
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No ano em que se comemoram os 20 anos da Ordem dos Médicos Dentistas, impulsionar 

a formação contínua e a valorização profissional da medicina dentária são os principais 

enfoques da 27º edição do Congresso da OMD. 

Vivemos tempos em que os desafios são permanentes. Refletir sobre a prática clínica 

permite um processo de desenvolvimento de competências profissionais, desenvolve no-

vas maneiras de pensar, compreender, agir, e favorece o equacionar das dificuldades 

quotidianas.

O Congresso da OMD é o evento do ano da nossa classe. A dinâmica extraordinária 

que este encontro tem de verdadeira formação multidisciplinar, diferenciador tanto na 

forma, como no conteúdo, espaço privilegiado de acesso às técnicas e tecnologias mais 

atuais que nos auxiliam na nossa prática clinica diária, tornam este grande congresso o 

maior promotor para a atualização de conhecimentos.

Não posso deixar de realçar que esta edição do congresso conta, pela primeira vez, com 

um fórum de investigação em medicina dentária, com a finalidade de apoiar e incentivar 

a classe a olhar para a investigação científica como uma mais-valia de desenvolvimento 

pessoal e curricular, ao conhecer os projetos e os trabalhos desenvolvidos pelos nossos 

colegas que se dedicam à investigação básica e clínica. A investigação é fundamental 

para a evolução da saúde oral e da medicina dentária.

Consciente do que a formação contínua representa para elevar o nível de desempenho 

e qualidade do exercício profissional, que é o combustível necessário para enfrentar as 

dificuldades do dia a dia, e aproximando-se cada vez mais a altura de fazer cumprir a 

obrigação estatutária de que todos os médicos dentistas devem atualizar os seus conhe-

cimentos e capacidades profissionais ao longo de toda a vida, de forma a garantir não 

só a carteira profissional, mas principalmente a qualidade dos tratamentos dos doentes 

em saúde oral, elevo este congresso como o maior promotor do tão desejado desenvol-

vimento profissional de todos nós, médicos dentistas.

Filomena Salazar

Presidente da Comissão Organizadora do 27º Congresso da OMD
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Diagnóstico diferencial de lesões radiopacas 
benignas dos maxilares - série de casos

Joana Cabrita1, Diana de Macedo1, Ana 
Louraço2, Filipe Freitas2, João Caramês3

Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa (FMDUL)
Departamento de Cirurgia e Medicina Oral

1  Mestrado Integrado em Medicina Dentária, 
FMDUL

2  Assistente Convidado da Clínica de Cirurgia 
e Medicina Oral da FMDUL

3  Professor Catedrático, Regente da Clínica 
de Cirurgia e Medicina Oral da FMDUL

RESUMO
Descrição dos casos clínicos

Caso 1: Doente do género feminino com 13 anos com achado radiográfi co, lesão 
radiopaca na mandíbula, associada ao 36, sem dor ou edema. Por se tratar de 
uma lesão assintomática, foi recomendado o controlo da mesma.

Caso 2: Doente do género feminino com 54 anos com lesão tumoriforme, dura 
à palpação, sem dor, na mandíbula posterior. Trata-se de lesão radiopaca com 
limites radiolúcidos bem defi nidos. Foi realizada biopsia excisional, cujo exame 
anatomopatológico confi rmou o diagnóstico de osteoma.

Caso 3: Doente do género feminino com 38 anos com lesões radiopacas na man-
díbula. Foi realizada biopsia incisional, cujo exame anatomopatológico revelou o 
diagnóstico de displasia cemento-óssea.

Caso 4: Doente do género feminino com 35 anos com lesão radiopaca intraós-
sea. Foi realizada biopsia excisional, cujo exame anatomopatológico confi rmou o 
diagnóstico de odontoma, do tipo complexo.

Caso 5: Doente do género masculino com 65 anos com lesão de necrose óssea da 
região posterior do maxilar superior direito. Foi realizado diagnóstico clínico de 
osteonecrose maxilar associada a bisfosfonatos. 

DISCUSSÃO

Áreas assintomáticas de osso esclerótico poderão ser encontradas frequentemen-
te em exames radiográfi cos. Algumas dessas lesões relacionam-se com processos 
infl amatórios que decorrem no osso e outras aparentam ter uma origem não in-
fl amatória. O diagnóstico diferencial de lesões radiopacas dos maxilares poderá 
ser abordado pela categorização de acordo com a sua aparência, relação com o 
dente e localização exata tendo como referência esse mesmo dente. 

CONCLUSÕES

O papel do clínico passa por reconhecer a origem das lesões na cavidade oral. A 
avaliação cuidadosa da presença de alterações radiográfi cas e de sinais clínicos, 
pode permitir a elaboração de um diagnóstico e abordagem corretos. O diagnós-
tico defi nitivo poderá ser obtido pela avaliação histológica da lesão. 

Palavras-Chave: lesões radiopacas, osteíte condensante, osteoma, displasia ce-
mento-óssea, odontoma, osteonecrose dos maxilares

As lesões radiopacas dos maxilares poderão ser facilmente confundidas com es-
truturas anatómicas radiopacas, que ocorrem naturalmente na anatomia huma-
na, daí ser fundamental um diagnóstico minucioso deste tipo de lesões1. Para tal, 
poderemos utilizar exames radiológicos como o Cone Beam Computer Tomogra-
phy (CBCT), ortopantomografi a e radiografi as dentárias intra-orais2.

É possível classifi cá-las de acordo com a sua apresentação clínica em lesões es-
cleróticas, lesões “vidro fosco” e lesões mistas, sendo líticas e escleróticas. As le-

VENCEDOR DA MELHOR COMUNICAÇÃO ORAL DE CASOS 
CLÍNICOS NO 26º CONGRESSO DA OMD 
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sões escleróticas poderão estar ou não associadas a um dente. Quando tal ocorre 
podem ser divididas em periapicais e pericoronais. Por outro lado, se não estão 
associadas a um dente, poderão ser não expansíveis, expansíveis ou exofíticas. 
Relativamente às lesões “vidro fosco”, poderão ser classifi cadas em singulares, 
multifocais ou difusas2. Apesar de estarem descritas algumas classifi cações, este 
tipo de lesões podem ainda ser globalmente descritas como esclerose óssea, os-
teíte condensante e densas ilhas ósseas, difi cultando a sua classifi cação3. 

As lesões radiopacas poderão apresentar-se radiografi camente como localiza-
das, anormalmente opacas, arredondadas ou elíticas em forma e, geralmente, 
com um contorno distinto. O seu tamanho poderá variar entre alguns milíme-
tros a vários centímetros3,4. 

Segundo um estudo de 2008, realizado por Avramidou e colaboradores, em que 
foram analisadas 3,513 ortopantomografi as provenientes de 10 consultórios de 
medicina dentária na Grécia, com menos de 5 anos à data de início do estudo, 
69 radiografi as, isto é, 1,96%, continham imagens compatíveis com lesões ra-
diopacas dos maxilares. Neste mesmo estudo, concluiu-se que a sua localização 
mais frequente seria a região posterior mandibular4. Por outro lado, num estudo 
realizado em 2011, por Araki e colaboradores, onde foram analisadas 100 or-
topantomografi as que continham este tipo de lesões e que teriam sido tiradas 
entre 1998 e 2002, a sua localização mais frequente foi a maxila posterior3. 

Embora a causa da maioria das lesões radiopacas dos maxilares não seja clara, 
os fatores etiológicos para algumas dessas lesões têm vindo a ser estudados. Na 
sua maioria são assintomáticas e são detetadas acidentalmente em ortopanto-
mografi as ou CBCT, obtidas, por exemplo, durante a avaliação pré-operatória de 
implantes dentários. Estas lesões poderão ser tumores benignos ou refl etirem 
alterações displásicas ou infl amatórias3.  

Para além dos exames radiográfi cos descritos, o seu diagnóstico diferencial po-
derá ser efetuado tendo em conta o seu local de origem, nomeadamente se têm 
origem odontogénica ou não odontogénica, a sua aparência clínica e radiológi-
ca, bem como através de dados demográfi cos como idade, género e afi nidade 
populacional2,3. 

Nem todas as lesões radiopacas assintomáticas são removidas cirurgicamente 
logo após a sua deteção. Algumas são observadas durante um longo período, o 
que permite que o seu comportamento seja previsto3. 

Tendo por base a importância de um diagnóstico preciso e de um diagnóstico di-
ferencial exímio neste tipo de lesões, estão descritos de seguida 5 casos clínicos. 

O primeiro caso clínico refere-se a uma doente do género feminino com 13 anos, 
que apresentava um achado radiopaco associado ao dente 36. Tratava-se de uma 
lesão assintomática, descoberta acidentalmente em radiografi a (Figura 1). 

Por exclusão, foi realizado o diagnóstico clínico e radiográfi co de osteosclerose 
idiopática, sendo aconselhado o seu controlo radiográfi co. A osteosclerose idio-
pática representa uma lesão assintomática, sem associação a processos infl a-
matórios e doenças sistémicas, que se encontra associada ao ápex dentário2,5,6. 
Ocorre preferencialmente entre a primeira e a segunda década de vida, sendo 
a sua localização mais prevalente a mandíbula posterior2,7. Radiografi camente 
apresenta-se como uma lesão com margens bem defi nidas, de pequenas dimen-
sões, sem radioluscência ou cápsula associadas2,6. A osteosclerose idiopática faz 
diagnóstico diferencial com restos radiculares, osteíte condensante, displasia 
cemento-óssea, cementoblastoma, hipercementose e, em casos mais raros, com 
odontomas complexos7. Não requer tratamento interventivo, apenas controlo 
radiográfi co da lesão para avaliar o seu crescimento6,7. 

Relativamente ao segundo caso clínico, uma doente do género feminino com 
54 anos apresentou-se na consulta com uma lesão tumoriforme na mandíbula 
posterior, assintomática à palpação. Radiografi camente apresentava-se como 
uma lesão radiopaca, com limites regulares bem defi nidos (Figura 2.1).

Fig.1 – Lesão radiopaca única associada ao dente 36 
– osteosclerose idiopática

Fig. 2.1 – Lesão radiopaca única na mandíbula 
posterior – osteoma
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Após observação, foi realizada biópsia excisional (Figuras 2.2 e 2.3), cujo exame 
anatomopatológico revelou o diagnóstico de osteoma. 

O osteoma é uma lesão neoplásica osteogénica benigna rara que surge fre-
quentemente no esqueleto craniofacial, sendo a sua localização intraoral mais 
frequente a mandíbula2,8. É na sua generalidade assintomática e ocorre pre-
ferencialmente entre a segunda e quinta década de vida2,8. Radiografi camen-
te apresenta-se como uma massa esclerótica bem circunscrita, não associada 
a qualquer dente, podendo estar presente expansão óssea2. Por outro lado, 
de um ponto de vista histológico, poderá ser dividido em 3 tipos: compacto, 
trabecular e misto8,9. O seu diagnóstico diferencial deverá ser feito com múlti-
plas entidades: exostoses, osteocondroma, osteoma osteóide, osteoblastoma 
periostal, osteossarcoma periostal, fi broma ossifi cante periférico, doença de 
Paget, displasia fi brosa e odontoma9. O seu tratamento passa pela excisão ci-
rúrgica para que seja possível a sua análise anatomopatológica e, para que, 
consequentemente, seja feito um correto diagnóstico defi nitivo9. 

Em relação ao terceiro caso clínico, refere-se a uma doente do género femini-
no de 38 anos, cuja ortopantomografi a apresentava lesões múltiplas radiopa-
cas com halo radiolúcido na mandíbula posterior (Figuras 3.1 e 3.2). A lesão com 
maiores dimensões apresentava-se localizada entre o 46 e 47 e tinha cerca de 1 
cm de diâmetro. A doente não reportou qualquer sintomatologia. 

Foi realizada biópsia incisional (Figuras 3.3 e 3.4), cujo exame anatomopatológico 
corroborou o diagnóstico de displasia cemento-óssea. 

A displasia óssea é a mais comum das lesões fi bro-ósseas. Essas lesões são mais 
comumente referidas como displasias cementais, displasias cemento-ósseas ou 
cementomas10. Ocorrem por consequência de uma alteração na arquitetura ós-
sea por fi broblastos e fi bras de colagénio, mas a sua etiologia ainda permanece 
desconhecida. É mais frequente em adultos entre os 30 e os 70 anos. Ocorre 
de forma mais frequente na maxila e é, normalmente assintomática. Em 2005, 
a Organização Mundial de Saúde descreveu 3 tipos diferentes de padrões de 
distribuição: periapical, focal e fl orida10,11,12. O seu diagnóstico diferencial de-
verá ser realizado com: osteíte condensante, odontoma, cementoblastoma e 
fi broma ossifi cante13. Um prognóstico defi nitivo não é possível e cada caso deve 
ser considerado individualmente. Não necessita de tratamento, apenas moni-
torização10,11,12.

O quarto caso clínico refere-se a uma 
doente do género feminino, de 35 anos, 
com lesão radiopaca intraóssea na mandí-
bula (Figura 4.1). 

Foi realizada biópsia excisional (Figuras 
4.2 e 4.3), cujo exame anatomopatológico 
confi rmou o diagnóstico de odontoma, do 
tipo complexo.

Fig. 2.2 – Biópsia excisional da lesão   

Fig. 2.3 – Peça biopsada da lesão. 
Médico anatomopatologista: Dra. Saudade André

Fig. 3.1 – Lesão 
radiopaca múltipla na 
mandíbula posterior

Fig. 3.2 – Lesão radiopa-
ca múltipla na mandíbu-
la displasia cemento-ós-
sea periapical  posterior                                                     
– displasia cemento-
-óssea periapical (com 
ampliação)

Fig. 3.3 – Biópsia incisional da lesão

Fig. 3.4 – Peça biopsada da lesão.                                                                                                                                       
Médico anatomopatologista: Dra. Saudade André

Fig. 4.1 - Lesão radiopaca única na mandíbula 
posterior – odontoma complexo

Fig. 4.2 – Biópsia incisional da lesão Fig. 4.3 – Biópsia incisional da lesão
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O odontoma é a forma mais comum de tumor odontogénico benigno dos 
maxilares, podendo ser considerado uma malformação dos tecidos dentá-
rios. Aproximadamente metade dos odontomas estão associados a dentes 
impactados, sendo que se podem desenvolver antes ou depois da erupção 
dentária. É mais frequente em crianças2,6,14,15. Pode ser classificado como 
simples, composto ou complexo. A sua etiologia mantém-se desconhecida, 
mas têm vindo a ser sugeridas diversas causas como o trauma local, infeção 
e fatores genéticos15. Clinicamente, ambos os subtipos apresentam um cres-
cimento lento e assintomático. A maioria dos odontomas localiza-se nos 
incisivos e caninos superiores, seguindo-se das regiões anteriores e poste-
riores inferiores. Os odontomas complexos têm maior incidência nos segun-
dos e terceiros molares inferiores2. O seu diagnóstico diferencial deverá ser 
realizado com: quisto odontogénico calcificante, tumor odontogénico calci-
ficante, lesão fibro-óssea, fibro-odontoma ameloblástico e osteoblastoma. 
O seu tratamento passa pela excisão cirúrgica13,16. 

Relativamente ao quinto caso clínico, refere-se a um doente do género 
masculino de 65 anos, que se apresentou na consulta com uma extensa 
área de exposição óssea localizada na região posterior da maxila (Figuras 
5.1 a 5.4). Apresentava história de mieloma múltiplo, medicado com ácido 
alendrónico. 

A extensa área de exposição óssea era clinicamente compatível com osteo-
necrose maxilar associada a bisfosfonatos. Foi realizada medicação com an-
tisséptico e antibiótico, seguida de remoção cirúrgica do sequestro ósseo, 
com eliminação da área de necrose. No ato cirúrgico foi efetuado o desbri-
damento cirúrgico da lesão, com eliminação do fragmento ósseo necrosado 
(Figura 5.5), preenchimento da ferida cirúrgica com esponjas hemostáticas 
reabsorvíveis e sutura (usando pontos simples de poliglactina (vicryl®) 4.0 
(Figuras 5.6 e 5.7) e foi prescrita clorohexidina e amoxicilina. Posteriormente 
foi feito o controlo em períodos de 1 semana e 3 meses em que foi obser-
vado um bom pós-operatório, sem registo de complicações e manutenção 
da terapêutica durante 1 mês. Aos 3 meses, a cicatrização estava completa, 
sem qualquer exposição óssea (Figuras 5.8 e 5.9). 

Fig. 5.1 - Lesão radiolúcida de grandes dimensões na 
maxila – osteonecrose maxilar associada a bisfosfo-
natos

Fig. 5.2 a 5.4 – Área de exposição óssea na maxila 
posterior - osteonecrose maxilar associada a 
bisfosfonatos

Fig.s 5.5 – Fragmento ósseo necrosado removido 
cirurgicamente - osteonecrose maxilar associada a 
bisfosfonatos

Fig. 5.6 e 5.7 – Esponjas hemostáticas reabsorvíveis e sutura - osteonecrose maxilar associada a bisfosfonatos

Fig. 5.8 e 5.9 – Esponjas hemostáticas reabsorvíveis e sutura - osteonecrose maxilar associada a bisfosfonatos
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A osteonecrose dos maxilares é reconhecida desde 2003 e está associada à toma 
de bisfosfonatos e é considerada, pela Associação Americana de Cirurgiões Orais e 
Maxilofaciais, apenas quando três características estão presentes: tratamento pré-
vio ou atual com bisfosfonatos, exposição óssea na região maxilofacial por mais de 
8 semanas e não haver história de exposição a radiação. A prevalência de osteone-
crose em populações osteoporóticas que recebem bisfosfonatos orais varia entre 
0% e 0,04%, sendo maior com bisfosfonatos intravenosos (até 0,35%). O risco do 
seu desenvolvimento aumenta com a duração da exposição aos bisfosfonatos, co-
meçando nos primeiros 2 anos e aumentando para quatro vezes mais do que 2 
anos de tratamento17,18,19. Esta patologia poderá ser eventualmente assintomáti-
ca ou apresentar os seguintes sinais clínicos e sintomas: dor, mobilidade dentária, 
edema, eritema e ulceração17. O tratamento de um doente com diagnóstico de os-
teonecrose provocada por medicação consiste na eliminação da dor e controlo de 
infeções dos tecidos duros e moles, procurando minimizar a ocorrência de doença 
ou a sua progressão. A cirurgia é aconselhada somente em doentes com estádios 
avançados de doença e em que o tratamento conservativo não resultou17. 

A avaliação cuidadosa da presença de alterações radiográfi cas e de sinais clínicos, 
pode permitir a elaboração de um diagnóstico e abordagem corretos de lesões ra-
diopacas dos maxilares. O diagnóstico destas lesões poderá constituir um verdadei-
ro desafi o para o médico dentista, assentando, essencialmente, nas caraterísticas 
clínicas, radiográfi cas e histológicas.
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Calendário de Eventos Científicos
EM PORTUGAL

Curso de fi m de dia 
1º curso –  Transparentes – Alternativa 
estética à ortodontia convencional 
7 de janeiro de 2019
Novotel Setúbal – Setúbal

Curso Modular de Ortodontia
1º Módulo – Diagnóstico e plano de 
tratamento ortodôntico
14 de janeiro de 2019 
Hotel Crowne Plaza – Porto

Curso Modular de Regeneração Óssea
1º Módulo – Regeneração óssea em 
implantologia oral – princípios biológicos
14 de janeiro de 2019 
Hotel Real Palácio – Lisboa

Curso de fi m de dia
2º curso – Novos cimentos endodônticos
21 de janeiro de 2019 – Meliá Ria Hotel & 
Spa – Aveiro

Curso Modular de Ortodontia
2º Módulo – Tratamento ortodôntico 
precoce
28 de janeiro de 2019 
Hotel Crowne Plaza – Porto

Curso Modular de Regeneração Óssea
2º Módulo – Procedimentos Clínicos
28 de janeiro de 2019 
Hotel Real Palácio – Lisboa

Curso Teórico Açores
Dentisteria estética, novas técnicas e 
materiais
2 de fevereiro de 2019. Hotel Maria 
Atlântico – Ponta Delgada - Açores

Curso Conselho Deontológico e de 
Disciplina
Aspetos éticos e deontológicos na prática 
clínica da medicina dentária
4 de fevereiro de 2019
Hotel Tivoli Sintra - Sintra

Curso de fi m de dia
3º curso – Cirurgia oral em pacientes 
medicamente comprometidos
4 de fevereiro de 2019 – Meliá Braga Hotel 
& Spa – Braga

Cursos OMD | FDI
Peri-implantite: um problema de saúde 
pública. Tratamento Ortodôntico e cirurgia 
ortognática: como otimizar os resultados 
estéticos e funcionais.
Tratamentos multidisciplinares na 
reabilitação estética dos setores anteriores.
16 de fevereiro de 2019
Hotel Sana Metropolitan - Lisboa

Curso Modular de Ortodontia
3º Módulo – Tratamento ortodôntico-
cirúrgico-ortognático
18 de fevereiro de 2019 
Hotel Crowne Plaza – Porto

Curso Modular de Regeneração Óssea
3º Módulo – Regeneração óssea guiada – os 
princípios, a clínica e as complicações
18 de fevereiro de 2019 
Hotel Real Palácio - Lisboa

Curso Modular de Dentisteria
1º Módulo – Elevação de margens 
profundas
25 de fevereiro de 2019 
Hotel Real Palácio - Lisboa

Curso de fi m de dia
4º curso – Abordagem ao paciente em 
odontopediatria / ortodontia intercetiva
26 de fevereiro de 2019 – Espaço Físico 
OMD - Funchal

Curso de fi m de dia
5º curso – Reabilitação da zona estética na 
maxila: implantes ou prótese convencional
4 de março de 2019 – Tryp Leiria Hotel - 
Leiria

Curso Modular de Ortodontia
Hands-on – Micro-implantes ortodônticos
9 de março de 2019 
Hotel Crowne Plaza – Porto

Curso Modular de Regeneração Óssea 
Hands-on – L-PRF
9 de março de 2019 
Hotel Real Palácio - Lisboa

Curso Modular de Dentisteria
2º Módulo – Preparações dentárias para 
inlays, onlays e overlays
11 de março de 2019 
Hotel Real Palácio – Lisboa

Curso para Assistente Dentário
Ortodontia e Implantologia
16 de março de 2019
Hotel Príncipe Perfeito – Viseu

Curso para Assistente Dentário
Além da consulta de medicina 
dentária: comunicação, gestão e 
legislação para assistentes dentários
23 de março de 2019
Hotel Marina Atlântico – Ponta Delgada - 
Açores

Curso Modular de Dentisteria
3º Módulo – Restaurações semidirectas com 
resinas compostas
25 de março de 2019 
Hotel Real Palácio - Lisboa

Curso Modular de Ortodontia
1º Módulo - Diagnóstico e plano de 
tratamento ortodôntico
1 de abril de 2019
Hotel Real Palácio - Lisboa

Curso Modular de Regeneração Óssea
1º Módulo – Regeneração óssea em 
implantologia oral – princípios biológicos
1 de abril de 2019 
Hotel Crowne Plaza - Porto

Curso Teórico RA Madeira
Imitando a natureza com resinas no setor 
anterior: pontos-chave para o sucesso
6 de abril de 2019
Espaço Físico OMD - Funchal

Curso de fi m de dia
6º curso – Princípios de oclusão ideal em 
diferentes tipos de reabilitação
8 de abril de 2019 – Hotel Miracorgo – Vila 
Real

Curso Modular de Dentisteria
Hands-on – Restaurações semidirectas
13 de abril de 2019 
Hotel Real Palácio - Lisboa

Curso Modular de Ortodontia
2º Módulo – Tratamento ortodôntico 
precoce
15 de abril de 2019
Hotel Real Palácio - Lisboa

Curso Modular de Regeneração Óssea
2º Módulo – Procedimentos Clínicos
15 de abril de 2019 
Hotel Crowne Plaza - Porto
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Jornadas da Primavera 
18 a 20 de abril de 2019
VidaMar Resort Algarve – Albufeira

Curso Modular de Dentisteria
1º Módulo – Elevação de margens 
profundas
29 de abril de 2019 
Hotel Crowne Plaza - Porto

Curso Modular de Ortodontia
3º Módulo – Tratamento ortodôntico- 
Cirúrgico-Ortognático
06 de maio de 2019 
Hotel Real Palácio - Lisboa

Curso Modular de Regeneração Óssea
3º Módulo – Regeneração óssea guiada – os 
princípios, a clínica e as complicações
06 de maio de 2019
Hotel Crowne Plaza - Porto

Curso Modular de Dentisteria
2º Módulo – Preparações Dentárias para 
inlays, onlays e overlays
13 de maio de 2019 
Hotel Crowne Plaza - Porto

Curso para Assistente Dentário
Curso de dentisteria, endodontia e 
odontopediatria
18 de maio de 2019
Meliá Braga Hotel & Spa - Braga

Cursos CAF
Gestão fi nanceira para médicos dentistas
18 de maio de 2019
Hotel Real Palácio - Lisboa

Curso Conselho Deontológico e de 
Disciplina
Aspetos éticos e deontológicos na prática 
clínica da medicina dentária
20 de maio  de 2019
Hotel Rainha D. Amélia, Arts & Leisure – 
Castelo Branco

Curso  de fi m de dia
7º curso – Tratamento de recessões 
gengivais em dentes e implantes
20 de maio de 2019 – Hotel Ibis Bragança - 
Bragança

Curso Modular de Ortodontia
Hands-on – Micro-implantes ortodônticos
25 de maio de 2019 
Hotel Real Palácio - Lisboa

Curso Modular de Regeneração Óssea
Hands-on – L- PRF
25 de maio de 2019 
Hotel Crowne Plaza - Porto

Curso Teórico RA Madeira
Curso Fotografi a em Medicina Dentária
24-25 maio de 2019
Espaço Físico OMD - Funchal

Curso Modular de Dentisteria
3º Módulo – Restaurações semi-diretas com 
resinas compostas
27 de maio de 2019 
Hotel Crowne Plaza - Porto

Curso de fi m de dia
8º curso – Prevenção terapêutica e 
restauradora na clínica de odontopediatria
03 de junho de 2019 – Hotel Crowne Plaza 
- Porto

Curso Modular de Dentisteria
Hands-on – Restaurações semi-diretas 
08 de junho de 2019 
Hotel Crowne Plaza - Porto

Curso de fi m de dia
9º curso – Reabilitação de casos complexos: 
uma abordagem multidisciplinar
17 de junho de 2019 – Tryp Coimbra Hotel 
- Coimbra
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Projeto “Saúde Oral para Todos”

Governo quer médicos dentistas em 
todos os concelhos até julho de 2020
O primeiro passo foi dado em 
meados de setembro com a 
assinatura de um protocolo 
entre o Ministério da Saúde, 
65 municípios de todo o país, e 
cinco administrações regionais 
de saúde

Na cerimónia de assinatura do protocolo, 

que decorreu no Centro Cultural de Belém, 

em Lisboa, o ministro da Saúde, Adalberto 

Campos Fernandes, definiu a meta de “ter 

um consultório de médico dentista nos cen-

tros de saúde de todos os municípios do país 

até 2020”. 

Para o ministro trata-se de “uma medida his-

tórica para o país, o SNS passa a ter nos cen-

tros de saúde médicos dentistas, higienistas 

orais e assistentes dentários”, acrescentando 

ainda tratar-se de “um sinal muito positivo 

da descentralização”. No primeiro ano, de-

vem ser investidos entre três a quatro mi-

lhões de euros.

O ministro garantiu que o programa permite 

manter o programa cheque-dentista, inicia-

do em 2008, mas também chegar “a uma 

população diferente, que é uma população 

mais pobre, mais idosa, com menos recur-

sos”.

Numa sala cheia, o secretário de Estado Ad-

junto e da Saúde, Fernando Araújo explicou 

que “o projeto está aberto a todos os por-

tugueses”, mas em termos de prioridade, do 

ponto de vista clínico, vai tentar-se abranger 

os doentes com mais patologias de saúde 

oral ou outras e a população mais vulne-

rável. O médico de família faz o primeiro 

acompanhamento e encaminha o doente 

para o médico dentista. 

O projeto “Saúde Oral para Todos” prevê um 

trabalho de parceria, em que os centros de 

saúde disponibilizam uma sala, as câmaras 

oferecem a cadeira e o raio X e as adminis-

trações regionais de saúde realizam as obras, 

contratam os recursos humanos, fornecem 

os sistemas de informação e os consumíveis 

e asseguram a formação. 

Fernando Araújo revelou que “o objetivo 

é ter, a 30 de junho de 2019, cerca de 30% 

dos municípios abrangidos e até ao final do 

mesmo ano cerca de 60% (…) Temos neste 

momento cerca de 63 consultórios em 53 

municípios, mas queremos chegar a todos os 

concelhos, próximos das pessoas”. A meta é 

ter, até junho de 2020, “os 278 municípios 

com pelo menos um consultório de médico 

dentista (…) o que se pretende é proximida-

de nos centros de saúde, qualidade e sobre-

tudo equidade no país”. 

A integração de médicos dentistas nos cen-

tros de saúde começou em 2016 e tem vindo 

progressivamente a ser alargada. Em novem-

bro de 2016 foi dado o primeiro passo com 

a criação de 13 gabinetes de saúde oral nas 

regiões de Lisboa e Vale do Tejo. O sucesso 

da medida levou ao seu alargamento e em 

setembro, 63 centros de saúde de 27 agru-

pamentos de todas as regiões de Portugal 

Continental já disponibilizavam consultas 

de medicina dentária, sendo que até ao fi-

nal deste ano deverão ser disponibilizados 

mais 20 consultórios nos cuidados de saúde 

primários.

No despacho publicado em Diário da Repú-

blica sobre o projeto “Saúde Oral para To-

dos” recorda-se que, durante o período de 

desenvolvimento das experiências-piloto, 

realizaram-se mais de 85 mil consultas de 

medicina dentária nos cuidados de saúde 

primários, que envolveram mais de 60 médi-

cos dentistas e estomatologistas, permitindo 

o acesso a mais de 36 mil utentes do SNS.

O secretário de Estado, Fernando Araújo, 

confessou que esta é uma reforma difícil e 

recordou que em 39 anos de Serviço Nacio-

nal de Saúde (SNS) não houve saúde oral no 

sistema público. 

Foi precisamente por esta lacuna no SNS que 

o bastonário da Ordem dos Médicos Dentis-

tas, Orlando Monteiro da Silva, começou a 

sua intervenção na cerimónia, “a Organiza-

ção Mundial da Saúde considera que ‘A saú-

de oral é uma componente essencial da saú-

de em geral e um índice elevado de saúde 

oral é um direito humano fundamental’, mas 

Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde
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o nosso Serviço Nacional de Saúde, quando 

foi criado em 1979, deixou de fora a saúde 

oral”.

Ainda no ano passado, lembrou o bastoná-

rio, “o Observatório Português dos Sistemas 

de Saúde alertava que os mais pobres conti-

nuam a ter menor utilização de consultas de 

especialidade (...), particularmente no acesso 

à saúde oral e mental e aos medicamentos, 

cuidados cujos custos são classificados como 

‘despesas catastróficas’ para estes portugue-

ses”.

Para Orlando Monteiro da Silva “na perspe-

tiva da OMD e das pessoas, o que é necessá-

rio é promover o acesso para todos a cuida-

dos de saúde oral com qualidade. Se isso é 

feito no setor público ou em parceria com o 

privado, é indiferente. Há bons exemplos a 

nível internacional para ambas opções”.

O bastonário recordou um grupo de traba-

lho criado em 2002 para envolver os mu-

nicípios e o sector social na saúde oral dos 

cidadãos, por isso “neste projeto, apoiamos 

entusiasticamente a possibilidade de as au-

tarquias se constituírem como parceiros no 

projeto”.

Ainda que saudando esta iniciativa, Orlando 

Monteiro da Silva deixou um alerta: “Esta 

ambição exige, porém, mais que nunca, que 

os médicos dentistas a exercer no SNS te-

nham um enquadramento adequado, uma 

carreira de medicina dentária. Recordemos 

que foi nomeado um grupo de trabalho por 

parte do Governo que produziu uma propos-

ta a qual mereceu o acordo do Ministério da 

Saúde. A medicina dentária é uma profissão 

única que combina a conceção intelectual de 

um trabalho, com a execução médica, opera-

tória e cirúrgica com procedimentos adequa-

dos realizados no paciente.”

Nas palavras do bastonário, a carreira de 

medicina dentária é também um garante de 

que “as consultas de saúde oral serão parte 

integrante e indivisível do SNS de uma vez 

por todas. É assegurar estabilidade e moti-

vação aos médicos dentistas e sobretudo aos 

doentes para não encontrarem um médico 

dentista diferente em cada ano.”

De visita a Portugal, a presidente da FDI foi 

convidada de honra da cerimónia de assina-

tura do protocolo “Saúde Oral para Todos”. 

No seu discurso Kathryn Kell deu os para-

béns ao Governo pela iniciativa e alertou 

para a necessidade de ser criada uma carrei-

ra própria para os médicos dentistas no SNS, 

salientando o papel essencial da OMD que 

nos últimos anos muito tem batalhado para 

que os cuidados de saúde oral cheguem a 

toda a população. 

A presidente da FDI avisa, no entanto, que 

“estamos apenas no início, um novo início 

que abre o debate sobre assuntos novos e 

relevantes, o facto de os serviços públicos de 

saúde oral ainda não cobrirem as necessida-

des da população, em especial os mais po-

bres e os excluídos. O tema sensível da coabi-

tação entre a oferta do SNS e o setor privado 

que fez um esforço notável para criar uma 

rede eficiente e qualificada que cobre todo 

o país e procura agora formas de não ser es-

Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde

Assinatura do protocolo com 65 municípios, no âmbito do programa Saúde Oral para Todos

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem 
dos Médicos Dentistas

quecida ou deixada para trás neste caminho 

para a universalização de cuidados”. 

O Programa Nacional para a Promoção da 

Saúde Oral vai agora ser revisto e a direto-

ra-geral da Saúde, Graça Freitas, prometeu 

“ambição” na elaboração do novo docu-

mento. Reconhecendo que “em Portugal a 

perceção da importância da saúde oral no 
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bem-estar da população tem vindo a cons-

truir-se progressivamente. Temos feito o nos-

so caminho e esse caminho tem sido susten-

tado em programas e projetos adequados à 

realidade e necessidades, mas de qualquer 

forma insuficiente”, a líder da Direção-Ge-

ral da Saúde considera no entanto que “em 

30 anos, o panorama da saúde oral entre os 

grupos prioritários intervencionados, em es-

pecial entre as crianças e jovens com idade 

inferior aos 18 anos mudou radicalmente e 

nós temos de horar este património e esta 

herança”. 

Graça Freitas deixou como exemplo o “III 

Estudo Nacional de Prevalência das Doenças 

Orais 6, 12 e 18 anos” que concluiu que a in-

cidência de cáries dentárias tem vindo a di-

minuir nos últimos anos, e que na faixa etá-

ria dos 12 anos Portugal já estava a cumprir 

em 2013 as metas da Organização Mundial 

de Saúde estipuladas para 2020.

A diretora-geral da Saúde recordou que atra-

vés do atual Programa Nacional de Saúde 

Oral, que incluiu o cheque-dentista, “reali-

zaram-se 12,5 milhões de tratamentos que 
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abrangerem 3,5 milhões dos nossos conci-

dadãos. Quero aqui realçar um ponto muito 

importante: destes tratamentos, cerca de 60% 

foram preventivos, portanto, ainda fomos a 

tempo de evitar males maiores. Numa outra 

vertente, o programa desenvolveu desde 2014 

uma estratégia inovadora de deteção precoce 

das lesões malignas e potencialmente malig-

nas, dispondo de encaminhamento célere das 

pessoas para os serviços de referência. Este 

projeto de detenção precoce extremamente 

inovador, já permitiu identificar 74 utentes 

com lesões malignas e 213 com lesões pré-ma-

lignas, e estes utentes tiveram acesso aos três 

IPO e hospitais de referência”. 

O projeto-piloto de integração de médicos 

dentistas nos centros de saúde já permitiu 

a realização de 105 mil tratamentos, pelas 

contas da DGS. 

No entanto, Graça Freitas reconhece que 

ainda há muito a fazer, e cita o estudo de 

prevalência nos adultos que revelou indi-

cadores muito preocupantes, “no grupo 

etário dos 35 aos 44 anos verificou-se que 

apenas 37,4% dos observados apresenta-

vam gengivas saudáveis, 42,5% tinham 

um ou mais dentes cariados e 13,7% tinha 

menos de 20 dentes naturais presentes na 

boca. Quando fomos ver o grupo etário 

dos 65 aos 74 anos, os resultados eram 

Kathryn Kell, presidente da FDI e Adalberto Campos 
Fernandes, ministro da Saúde

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde

muitíssimo piores. Para determinados gru-

pos especiais e nas idades mais precoces 

já se ganhou muito, mas há ainda aqui 

um potencial de ganhos que tem de ser 

explorado e pelos quais somos todos res-

ponsáveis”. 
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Kathryn Kell saúda esforço da OMD
 na promoção e defesa da saúde oral

Presidente da FDI 
visitou Portugal

A presidente da FDI esteve em Portugal 

em setembro para uma visita de dois dias 

para se inteirar da realidade nacional.

Kathryn Kell esteve sempre acompanhada 

pelo bastonário da Ordem dos Médicos 

Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, que 

já foi presidente da FDI. 

No primeiro dia da visita, a líder da FDI foi 

conhecer a Unidade de Medicina Dentária 

do Centro de Saúde do Monte Pedral, do 

Agrupamento de Centros de Saúde de Lis-

boa Central.

O Centro de Saúde de Monte Pedral tem 

três gabinetes de saúde oral e é um dos 

centros de saúde que faz parte do projeto-

-piloto do Ministério da Saúde para inte-

gração de médicos dentistas nos cuidados 

de saúde primários. 

Durante a visita, o bastonário da OMD ex-

plicou que há em Portugal um consenso 

quanto à necessidade da promoção dos 

cuidados se saúde oral, com vários parti-

dos a terem “ideias semelhantes”.

Após visitar os gabinetes de saúde oral e 

conversar com os médicos dentistas, a pre-

sidente da FDI considerou que Portugal é 

um caso de sucesso que podia ser adotado 

por outros países no que respeita à inte-

gração dos cuidados de saúde.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, 

e o presidente da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pis-

co, acompanharam a presidente da FDI e o 

bastonário da OMD. 

No segundo dia da visita, Kathryn Kell par-

ticipou na cerimónia de lançamento do 

projeto “Saúde Oral para Todos” lançado 

pelo Ministério da Saúde e que pretende 

colocar um médico dentista em todos os 

concelhos do país até ao fi nal do primeiro 

semestre de 2020. 

Com uma intervenção sob o tema “Portu-

gal no caminho da vanguarda internacio-

nal”, Kathryn Kell deu os parabéns ao go-

verno pela aposta na saúde oral e saudou 

o esforço que a OMD tem feito ao logo 

dos anos na promoção e defesa da saúde 

oral.

A presidente da FDI admitiu que segue 

o trabalho da OMD, “uma organização 

efi ciente, que não toma decisões precipi-

tadas e que está sempre focada na busca 

de soluções, com uma postura honesta na 

forma como serve as suas causas e respeita 

as outras partes”, sublinhando que “tudo 

isto, feito sob condições, que não sendo 

dramáticas (há infelizmente realidades 

muito mais duras do que em Portugal) po-

dem ser consideradas difíceis”. 

Dirigindo-se diretamente ao ministro da 

Saúde, o anfi trião da cerimónia, Kathryn 

Kell assegurou-lhe que “a OMD e todos os 

médicos dentistas vão continuar ativos e 

empenhados no desenvolvimento e imple-

mentação deste projeto, que serão sempre 

leais à população e aos governantes deste 

e de futuros governos. Mas deixe-me di-

zer-lhe que já vimos projetos semelhantes 

noutros países e estamos certos que a esta-

bilidade profi ssional destes médicos den-

tistas no sector publico é absolutamente 

essencial”. 

Para a presidente da FDI “é essencial que 

os médicos dentistas estejam em contacto 

próximo com os pacientes e com as comu-

nidades, bem como agentes de desenvol-

vimento, outros médicos das várias espe-

cialidades e com o próprio governo. Uma 

carreira de medicina dentária no serviço 

nacional de saúde materializa, no dia-a-

-dia, uma das garantias de sustentabilida-

de dos sistemas públicos de saúde”. 

Kathryn Kell afi rmou que “compreendo e 

partilho com os colegas da OMD a grande 

preocupação com este tópico a que o bas-

tonário frequentemente faz menção nos 

seus discursos”. 

Além da presidente da FDI e do bastoná-

rio da OMD discursaram na cerimónia, a 

diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o 

secretário de Estado adjunto da Saúde, 

Fernando Araújo e o ministro da Saúde, 

Adalberto Campos Fernandes, encerrou a 

sessão.
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Novas tabelas de preços

Instituições e serviços integrados no SNS

Foi publicada em Diário da República n.º 

173, na 1ª Série, de 7 de setembro, a Por-

taria n.º 254/2018, da Secretária de Estado 

da Saúde. 

O referido diploma legal constitui uma al-

teração à Portaria n.º 207/2017, de 11 de 

julho, que aprovou os Regulamentos e as 

Tabelas de Preços das Instituições e Serviços 

Integrados no Serviço Nacional de Saúde, 

procedeu à regulamentação do Sistema 

Integrado de Gestão de Inscritos para Cirur-

gia (SIGIC), que passou a incluir o Sistema 

Integrado de Gestão do Acesso (SIGA SNS), 

e defi niu os preços e as condições em que 

se pode efetuar a remuneração da produ-

ção adicional realizada pelas equipas pres-

tadoras de cuidados de saúde no SNS.

De referir que a Portaria 254/2018 de 

07/09 importou uma modifi cação não 

somente dos Anexos I e II da Portaria 

207/2017, de 11 de julho, como também 

dos Anexos III e IV, os quais são aliás obje-

to de republicação.

Neste contexto, cumpre destacar a Tabela 

Nacional Grupos de Diagnóstico Homo-

géneo, constante do Anexo III à Porta-

ria, nomeadamente o ponto 114, com a 

designação “Perturbações dentárias e/ou 

orais e/ou lesões traumáticas”, bem como 

a Tabela de Estomatologia, constante do 

Anexo IV, a qual se encontra subdividida 

em “Dentisteria Operatória”, “Periodon-

tologia”, “Endodontia”, Ortodontia” 

“Prostodontia” e “Cirurgia Oral”.

A Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho, 

aprovou os Regulamentos e as Tabelas de 

Preços das Instituições e Serviços Integrados 

no Serviço Nacional de Saúde (SNS), pro-

cedeu à regulamentação do Sistema Inte-

grado de Gestão de Inscritos para Cirurgia 

(SIGIC), que passou a integrar o Sistema In-

tegrado de Gestão do Acesso ao SNS (SIGA 

SNS), e defi niu os preços e as condições em 

que se pode efetuar a remuneração da 

produção adicional realizada pelas equi-

pas prestadoras de cuidados de saúde no 

SNS, nomeadamente nas áreas em que se 

encontram defi nidos Tempos Máximos de 

Resposta Garantidos (TMRG) para as pres-

tações de cuidados de saúde programados, 

no âmbito da Portaria n.º 153/2017, de 4 de 

maio
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Até setembro deste ano, a ERS contabi-
lizava um total de 6.034 clínicas ou con-
sultórios dentários, mais 249 que no final 
do ano passado. O documento da ERS re-
vela ainda que foram realizadas ações de 
fiscalização a 136 clínicas ou consultórios 
dentários.
Os dados do relatório mais recente do 
regulador mostram ainda que existem 
atualmente 28.123 estabelecimentos e 
15.734 entidades registadas, o que re-

Relatório da Entidade Reguladora da Saúde

Balanço das clínicas e consultórios 
dentários existentes em Portugal

presenta um crescimento de 1.465 e 480, 
respetivamente, em relação a 2017. Os 
consultórios e clínicas dentárias estão no 
topo das tipologias licenciadas (6.034), 
seguindo-se as clínicas e consultórios mé-
dicos (4.560) e os postos de colheita de 
patologia clínica e análises clínicas (2.493) 
(Figura 1). 
No que toca a fiscalizações, os primeiros 
resultados apontam para 599 ações, que 
visaram vários tipos de estabelecimentos 

de saúde, como clínicas, consultórios, la-
boratórios, centros de enfermagem, en-
tre outros. No caso da medicina dentária, 
os números provisórios de 2018 mostram 
um total de 136 clínicas e consultórios 
fiscalizados. Esta tabela é liderada pelos 
consultórios e clínicas médicas. (Figura 2)
Recorde-se que a ERS é a entidade com-
petente em matéria de licenciamento dos 
estabelecimentos prestadores de cuida-
dos de saúde. 

1 Constam desta lista as tipologias licenciadas ao abrigo da legislação anterior e que se mantém válidas até 31 de Agosto 
de 2019. Encontram-se nesta situação as seguintes tipologias: Laboratórios de anatomia patológica, laboratórios/Postos de 
Genética Médica, Laboratórios/Postos de patologia clínica e análises clínicas, Unidades de medicina nuclear, Unidades de obs-
tetrícia e neonatologia, Unidades de radioterapia, Unidades com internamento ou bloco operatório, Unidades de cirurgia de 
ambulatório geral, Unidades de diálise.

Figura 1
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Figura 2
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Regulação, poder disciplinar e pendência

Nos termos da Lei, as associações públicas profissionais 
(cfr. Lei nº 2/2013 de 10.01), como é a Ordem dos 
Médicos Dentistas (OMD), são entidades públicas de 
estrutura associativa, representativas de profissões que 
devem ser sujeitas a um regime disciplinar autónomo, por 
imperativo de tutela do interesse público prosseguido.

Entre as várias atribuições legais das associações públicas 

profissionais, consta o exercício do poder disciplinar sobre os 

respetivos membros.

No caso da OMD, cujo Estatuto foi aprovado pela 

Assembleia da República e que consta da Lei nº124/2015, 

de 02.09, o exercício do poder disciplinar está atribuído 

ao Conselho Deontológico e de Disciplina (CDD), sendo da 

sua exclusiva competência a interpretação e integração 

das regras deontológicas, bem como o reconhecimento 

da responsabilidade disciplinar dos médicos dentistas por 

violação das mesmas.

No âmbito da função regulamentar da OMD, e muito 

recentemente, o CDD elaborou o Regulamento Disciplinar 

da OMD e desencadeou o processo de revisão do Código 

Deontológico que está atualmente em fase de aprovação 

pelo Conselho Geral.

Mas a atuação do CDD, mormente no que diz respeito ao exercício 

do poder disciplinar, pauta-se sempre, como não poderia deixar 

de ser, pelo cumprimento da Lei, particularmente a lei estatutária 

da OMD, a qual, como é do conhecimento público, sofreu 

importantes alterações em 2015.

Aliás, o Estatuto entrado em vigor em 2015, introduziu um conjunto 

de alterações significativas ao nível do exercício do poder disciplinar, 

nomeadamente ao nível do processo, que agora se desdobra em 

processo de inquérito, processo cautelar e em processo disciplinar 

e ao nível das penas disciplinares, para além das sanções principais 

já existentes, advertência, censura, multa, suspensão e expulsão, foi 

criado um conjunto de sanções acessórias.

Ao abrigo desse novo Estatuto foi ainda necessário elaborar e 

fazer aprovar um novo regulamento disciplinar, o qual consagra 

toda a tramitação da ação disciplinar.

Ora, toda a função disciplinar da OMD insere-se no âmbito do 

direito sancionatório, de acordo com a Lei, a qual, naturalmente 

Artigo de Opinião

consagra direitos e deveres de todos os intervenientes, imprimindo 

aos processos uma velocidade própria.

A decisão disciplinar final tem que ser fruto de uma averiguação 

e produção de prova ponderadas acerca dos factos reportados 

disciplinarmente.

Nos processos disciplinares, que são estatutariamente instaurados 

pelo presidente do Conselho Deontológico e em que é nomeado 

um relator entre os membros do Conselho, o médico dentista 

que desempenha as funções de relator, é responsável pela 

sua condução, pelo que deve promover todas as diligências 

consideradas essenciais para o apuramento da verdade, incluindo 

o direito de defesa do médico dentista visado, passando por 

audição de testemunhas e análise documental.

Diria que os processos disciplinares são necessariamente complexos, 

mas a natureza do direito sancionatório a isso obriga e envolve 

necessariamente uma apreciação de elevado rigor técnico.

De resto, a atividade do CDD, designadamente na vertente 

disciplinar, é anualmente referida no Relatório e Contas da OMD 

e ainda recentemente foi publicada na Revista da OMD nº 36, o 

artigo “As participações recebidas no CDD no ano de 2017” que 

dá conta da diversidade do tipo de situações que chega ao CDD.

Naturalmente que tanto os participantes como os participados 

clamam justiça e, por conseguinte, há uma obrigação de rigor no 

apuramento da verdade.

Para além disso, os procedimentos disciplinares têm um tempo 

legal para que sejam finalizados.

Uma vez tomado conhecimento de uma participação, o CDD tem 

um ano para se pronunciar quanto ao sentido que dará a essa 

participação, se arquivamento liminar, se processo de inquérito, 

cautelar ou disciplinar, e caso tenha sido instaurado um processo 

disciplinar, este prescreve no prazo de cinco anos a contar da 

prática do ato, ou do último ato em caso de prática continuada 



(Art. 76º do EOMD). Se a infração constituir simultaneamente 

infração criminal estará sujeita a um prazo mais longo, e a 

prescrição ocorrerá após o decurso deste prazo.

Este tempo legal e natural para apuramento dos factos, aliado 

ao tempo de maturação para a decisão final a tomar por parte 

do relator responsável do processo, leva a que muitas vezes 

se evidencie uma insatisfação e incompreensão por alguma 

morosidade destes processos. Aliás, a pendência processual 

é inerente a qualquer órgão ou organismo com poderes 

disciplinares e sancionatórios. 

Quem recorre a este tipo de mediação quer uma resposta 

rápida, mas temos que reconhecer que nem sempre uma 

justiça rápida é necessariamente a melhor. O que deve ser 

evidenciado é a importância em apurar a verdade e proferir 

uma decisão ponderada, aplicando a lei de forma adequada, 

sem protecionismos injustos. Por isso as instituições têm que 

ser principalmente rigorosas, competentes e assertivas nas 

suas decisões, apesar de não poderem descurar o fator tempo 

na conclusão das suas decisões, até para que não haja um 

desfasamento temporal entre a prática do possível ilícito e a 

decisão final com a respetiva pena disciplinar aplicada, retire a 

importância do fator corretivo e pedagógico que o julgamento 

do processo pretende aplicar. 

O prazo médio de resolução de um processo disciplinar na Ordem 

dos Médicos Dentistas tem sido de um a três anos, consoante o 

grau de complexidade da matéria em análise, que entre as três 

formas de ação disciplinar previstas estatutariamente é a que 

pode levar à aplicação de uma sanção disciplinar.

Cumpre, também, referir que ao abrigo do disposto no artigo 

101, nº.1 do Estatuto, as decisões relativas à aplicação disciplinar 

ficam sujeita à jurisdição administrativa, podendo recorrer aos 

tribunais administrativos.

Certo é que ao longo dos anos que participo como elemento 

do Conselho Deontológico, esta prerrogativa foi na verdade 

utilizada por alguns colegas que não se conformaram com a 

aplicação de sanção disciplinar, mas importa aqui e agora realçar 

e com meu agrado, que as impugnações em sede de tribunais 

administrativos até ao momento apresentadas, têm vindo, na 

sua maioria, a dar razão às decisões do CDD, o que demonstra 

a competência dos elementos que o constituem, assim como do 

Departamento Jurídico da OMD que o assessora.

Isso dá credibilidade à entidade que decide e regula uma 

profissão, como dá segurança à classe profissional que por ela 

é representada, através da existência de um órgão disciplinar 

competente e justo.

Entretanto, igual cenário seria desejável nas demais entidades 

com poderes disciplinares ou sancionatórios para bem de uma 

justiça de todos e para todos.

Na área da saúde não se verifica apenas a intervenção dos 

órgãos disciplinares das respetivas classes profissionais. Há 

outros organismos que o fazem, como é o caso da Entidade 

Reguladora da Saúde (ERS), que é uma entidade pública 

independente cujo objetivo principal é o de regular a 

atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde e a defesa do utente de saúde, de supervisionar 

os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde no 

que respeita a requisitos para o exercício da atividade, nos 

direitos de acesso aos cuidados de saúde e dos demais direitos 

dos utentes, na legalidade e transparência das relações 

económicas entre os diversos operadores, na regulação da 

concorrência e da publicidade no sector da saúde.

Dentro do estreito legal poder de regular a matéria de 

publicidade foi para esta entidade reguladora, ERS, enviados 

diversos ofícios e comunicações por parte da OMD, respeitantes 

a publicidade em saúde alegadamente desconformes com a 

legislação em vigor, visando várias entidades.

O mesmo procedimento foi também tomado com a Entidade 

Reguladora da Comunicação Social (ERC) quando se tratou 

de situações relacionadas com a promoção e publicitação 

de serviços da saúde através destes meios e que segundo 

o parecer da OMD, foram ultrapassados os limites legais 

permitidos.

Na verdade, temos assistido a publicidades que têm posto em 

causa a ética e deontologia de uma classe profissional, onde 

por vezes são os próprios profissionais a colocarem em causa a 

credibilidade dessa mesma classe, muitas delas têm vindo ser 

reportadas à OMD pelos próprios médicos dentistas.

Perante o conhecimento deste tipo de situações, a OMD tem 

reencaminhado na altura certa para as entidades competentes 

consoantes os casos, ERS e/ou ERC, mas vê com desagrado, 

que não se tem verificado a capacidade destas, em tempo útil, 

obterem um desfecho final das averiguações desencadeadas 

na sequência destas denúncias.

Veja-se a este propósito a ERC, a quem a OMD apresentou 

uma denúncia em 2013, com respeito à rubrica “Portugal a 

Sorrir”, do programa de televisão “Você na TVI”, transmitido 

na TVI e cujos procedimentos de regulação ainda estão em 

curso.

Esta falta de atuação é gritante até porque em Julho de 2016, 

na leitura de uma notícia publicada no portal eletrónico 

do jornal “Público”, dei conta de uma notícia referente à 

aplicação de uma coima à TVI, em que a ERC considerou que 

um programa de televisão “promoveu a unidade de saúde de 

forma encapotada”, que neste caso tratava-se de uma outra 

entidade que não aquela que estamos agora a falar. 

Mesmo assim foram cinco anos o tempo que levou a proferir a 

decisão, o que nos leva a ter que analisar qual a causa-efeito 

que o programa teve com esta promoção na dita unidade de 

saúde e considerar se não terá sido de facto compensatório 

o valor da coima aplicada pelo impacto positivo que a dita 

promoção dessa unidade de saúde teve. 
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No seguimento da informação do presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina, publicada na Revista da OMD 

nº38, os procedimentos a adotar sempre que se verifique a saída de médico dentista de uma clínica dentária são os 

seguintes:

1.  O médico dentista que, independentemente dos fundamentos, deixe de exercer a sua atividade em determinada 

clínica tem a obrigação de informar, de imediato por escrito, o detentor desta, sobre o novo endereço profissional.

2.  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 detentor da clínica.

3.  O diretor clínico da entidade no qual o médico dentista cessante prestou serviços tem o dever de informar os doentes 

tratados pelo médico cessante do novo domicílio profissional deste, sempre que tal seja solicitado pelos doentes.

4.  O uso de qualquer expressão, ou redação, que ultrapasse a simples informação referida supra poderá ser sancionada 

à luz do art.º 43º do Código Deontológico.

No que diz respeito ao disposto no ponto 4 acima transcrito e por cautela em termos probatórios, recomenda-se à classe 

que a informação a prestar pelo diretor clínico aos doentes seja realizada por escrito.

Recomendação do Conselho Deontológico e de Disciplina

Cessação da colaboração profissional 
entre médicos dentistas e clínicas

Entretanto aguarda-se pela pronúncia 

final da ERC de denúncias efetuadas pela 

OMD em 2013 e da ERS das efetuadas 

entre 2015 e 2017!

Estes casos foram dados como exemplos 

negativos como as entidades reguladoras 

não devem atuar, apesar de nos termos 

da Lei, e dos termos dos respetivos 

regimes sancionatórios, estarem 

dotadas para praticarem todos os atos 

necessários ao processamento e punição 

das infrações às leis e regulamentos 

cuja implementação ou supervisão 

só a elas lhes compete, bem como 

do incumprimento das suas próprias 

determinações, em contraponto ao caso 

do poder disciplinar da OMD, que tem 

atuado de forma exemplar e por isso 

deve ser aqui e agora enaltecido.
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Sistema de saúde dos funcionários da 
União Europeia tem novos formulários 
para despesas de medicina dentária

O Regime Comum de Seguro de Doença (RCAM) para os 

funcionários da União Europeia e seus familiares tem novos 

formulários para o reembolso de despesas de medicina dentária.  

O novo formulário substitui os antigos impressos e pode ser 

utilizado para orçamentar despesas ou como fatura. 

À semelhança do formulário anterior, o novo impresso deve ser 

preenchido pelo médico dentista e ser enviado juntamente com o 

certificado de tratamento ou com a fatura emitida de acordo com 

a legislação de cada país. 

De acordo com as regras do RCAM, os dois documentos são 

essenciais no pedido de reembolso de despesas de medicina 

dentária. 

O novo formulário pode ser descarregado aqui:  

http://ec.europa.eu/pmo/rcam/EU-dentistry-single-form-pt.pdf

O Conselho Europeu de Dentistas 
reúne-se este mês em Bruxelas

Na agenda da reunião estão vários as-
suntos que vão marcar o próximo ano. 
O CED reúne 32 ordens e associações de 
medicina dentária de 30 países europeus, 
representando mais de 340 mil médicos 
dentistas de toda a Europa. 

Dominique L. Monnet, responsável do 
Programa de Resistência Antimicrobia-
na e Infeções Associadas a Cuidados de 
Saúde do Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo de Doenças, é o orador convida-
do para esta reunião do CED. Em cima da 
mesa, os alertas da União Europeia sobre 
o problema das resistências antimicrobia-
nas e o consumo excessivo de antibióti-
cos. 

O Regulamento Geral de Proteção de Da-
dos também será alvo de análise nesta 
reunião em Bruxelas, nomeadamente, a 
questão problemática da obrigatorieda-
de ou não de encarregados de proteção 
de dados nas clínicas e consultórios den-
tários e a partilha e transmissão de dados.

Em discussão vai estar também o finan-
ciamento dos sistemas de saúde, em es-
pecial da saúde oral, e o recurso à cha-
mada “taxa do açúcar” para financiar 
políticas de saúde pública. Uma taxa que 
já existe em vários países europeus e que 
Portugal começou a aplicar em feverei-
ro do ano passado a refrigerantes, be-
bidas energéticas, águas aromatizadas 

e concentrados de bebidas, sob a forma 
de xarope ou pó. Na agenda da reunião 
estão ainda os dispositivos médicos e os 
branqueamentos dentários em menores 
de 18 anos. 

O CED vai ainda analisar a entrada de 
novos membros, em particular as candi-
daturas de associações dentárias da No-
ruega, Suíça e Islândia e da Ordem dos 
Médicos Dentistas da Albânia. 

Vários membros do conselho de direto-
res estão a terminar os seus mandatos, 
incluindo o presidente do Conselho 
Europeu de Dentistas (CED), o italiano 
Marco Landi. 



Congresso 
Anual da FDI

Intitulado “Dental Ethics Manual — A Tool for 
Dental Education and Dental Practitioners”, 
o novo documento tem como finalidade pre-
parar os médicos dentistas para enfrentar os 
dilemas éticos que vão surgindo ao longo da 
sua carreira profissional.

A atualização da primeira edição do Manual 
de Ética Dentária foi lançada em Buenos Ai-
res, Argentina, durante o congresso da Fe-
deração Dentária Internacional (FDI), em se-
tembro. Este segundo volume apresenta uma 
profunda revisão dos conteúdos e destaca-se 
pela sua fácil utilização. Além disso, o seu pú-
blico-alvo é bastante abrangente: desde mé-
dicos dentistas mais experientes a estudantes, 
passando por gestores de clínicas dentárias 
ou decisores políticos de todo o mundo.
Os interessados podem encontrar a segun-
da edição deste manual na página ele-
trónica da OMD, em www.omd.pt/content/
uploads/2018/10/fdi-dental-ethics-manual.
pdf. 

O documento surge mais multidisciplinar e 
reflete a experiência profissional dos autores 
que, ainda que ligados à medicina dentária, 
trabalham em áreas como a dentisteria clí-
nica, a educação, a investigação, a gestão, o 
direito, a medicina e a filosofia. 

O Manual de Ética Dentária foi elaborado nos 
últimos três anos por uma equipa de especia-
listas em ética dentária. 

Apresentada segunda edição 
do Manual de Ética Dentária 
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Paulo Ribeiro de Melo eleito para 
o Conselho Diretivo da FDI 

O atual presidente da Mesa do Conselho Geral da OMD foi 

eleito para o cargo durante o Congresso Mundial Anual da 

FDI, que decorreu de 5 a 8 de setembro, em Buenos Aires, 

Argentina. Paulo Ribeiro de Melo integra assim o grupo de 

10 conselheiros que compõem este órgão. Com um mandato 

de três anos, terá como tarefa colaborar na definição e 

coordenação da estratégia deste organismo internacional. 

Após ter sido vice-presidente do Comité de Saúde Pública 

da FDI, o responsável junta-se à equipa composta pela 

presidente da FDI (Kathryn Kell), pelo presidente-eleito 

(Gerhard Seeberger) e pelo tesoureiro (Jack Cottrell). 

O novo conselheiro da FDI destaca que “é uma honra integrar 

o Conselho Diretivo da FDI, permitindo dar continuidade e 

consolidar o trabalho desenvolvido na saúde pública oral e 

na defesa da profissão, e contribuir para elevar ainda mais a 

reputação da medicina dentária portuguesa a nível mundial”. 

Para este mandato, acrescenta, estabelece como prioridades 

a implementação de “programas preventivos e o aumento 

da literacia em saúde oral em diferentes populações, através 

da participação ativa, a nível global, na promoção da saúde 

oral, na prevenção das doenças orais e na consciencialização 

Federação Dentária Internacional (FDI)

de todos acerca da importância da saúde oral para a saúde 

geral”, assim como a defesa da “valorização e promoção da 

profissão de médico dentista em todo o mundo”.

Paulo Ribeiro de Melo é doutorado em medicina dentária 

pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do 

Porto, onde é professor associado desde 2008. Desde 2001, 

integra os corpos sociais da Ordem dos Médicos Dentistas. 

Aí desempenhou o extinto cargo de secretário-geral (2009 a 

2015) e preside atualmente a Mesa do Conselho Geral, um 

órgão social criado na sequência da entrada em vigor dos 

novos estatutos da Ordem e que é composto por 50 membros 

eleitos de todas regiões do país. No plano internacional, 

integra ainda a direção do Conselho Europeu de Médicos 

Dentistas (CED) (eleito em 2016), a associação europeia 

sem fins lucrativos que representa mais de 340.000 médicos 

dentistas na Europa, com sede em Bruxelas.

A Federação Dentária Internacional conta com cerca de 200 

instituições associadas de cerca de 130 países, representando 

mais de um milhão de médicos dentistas e tem relações 

oficiais com a Organização Mundial de Saúde e a Organização 

das Nações Unidas. 








