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Editorial

Cooperação e competição
A evolução da profissão está mais na cooperação e 
menos na competição

Num mundo em que somos diariamente 

inundados de informação, os médicos den-

tistas precisam de informação e de quem 

ajude a descodificá-la para serem conhe-

cedores da realidade que os rodeia e assim 

poderem tomar decisões, decisões de qua-

lidade, sobre os temas que afetam a sua 

atividade e o seu futuro. 

A dinâmica com que hoje se produz essa 

informação é, cada vez, mais técnica e es-

pecializada, transversal e atomizada por 

diferentes fontes, sejam elas formais ou 

informais. Tal panorama levanta novos 

desafios a que instituições como as ordens 

profissionais deverão estar conectadas. 

Desenvolvendo, quer capacidade de “es-

cuta”, quer constituindo-se como player 

qualificado e intervindo, constituindo-se 

também como fonte de informação.  

Por isso, o caminho fundamental é o de 

continuar a fazer ouvir a voz da profis-

são em Portugal e ao nível europeu, onde 

grande parte das decisões que influenciam 

o nosso dia a dia são discutidas, prepara-

das e tomadas. 

Participando, intervindo, influenciando. 

A OMD continuará a fornecer a todos os co-

legas a informação fundamentada, credível e 

adequada para que estes possam participar 

e tomar decisões de qualidade que afetam 

o seu futuro. Decisões em que somos atores 

enquanto membros de uma classe e decisões 

que cabem apenas a cada um de nós.

Por exemplo, o  estudo Diagnóstico à Em-

pregabilidade,  encomendado pela Ordem 

e realizado pela consultora independente 

QSP, que será em breve apresentado publi-

camente, mostra que a medicina dentária 

continua a ser uma profissão liberal, mas 

há cada vez mais médicos dentistas, sobre-

tudo nas gerações mais novas, a prestar 

serviços como colaboradores de clínicas 

e consultórios e não como proprietários, 

como acontece com as gerações mais ve-

lhas. 

Metade dos médicos dentistas trabalham 

por conta de outrem, 45% exerce em con-

sultório próprio e apenas 5% exerce em 

hospitais públicos ou centros de saúde. 

Há contudo diferenças geracionais assi-

naláveis: os dados do estudo revelam que 

dos médicos dentistas que se formaram há 

menos de 10 anos, 75% trabalha por con-

ta de outrem, sendo que 70% dos que se 

formaram há mais de 10 anos exercem ati-

vidade em clínica ou consultório próprio. 

A remuneração dos médicos dentistas 

é, essencialmente, variável consoante o 

número e o custo dos procedimentos. Só 

26% tem uma remuneração fixa. Há ainda 

11% que recebe um salário fixo acrescido 

de uma percentagem variável. 

De salientar que 88% dos médicos dentis-

tas que trabalham por conta de outrem 

têm uma remuneração variável e a maio-

ria (69%) aufere entre 30% a 49% do va-

lor dos tratamentos.

Estes são alguns dados fundamentais para 

analisar de forma objetiva a medicina den-

tária.

Esta informação afetará, ainda que de 

formas diferenciadas, cada um de nós. 

Mostra-nos que a realidade e a dinâmica 

da profissão está a inquestionavelmente a 

mudar. Para todos. 

Outras ordens e organizações profissionais 

produziram estudos semelhantes, em que 

muitas das conclusões são idênticas ou 

pelo menos demonstram o seu confronto 

com uma realidade que está em profunda 

transformação. 

Invocar estatutos serôdios, achar que “an-

tes é que era”, achar que poderíamos viver 

numa realidade paralela… não é possível. 

A Ordem, a profissão, os médicos dentis-

tas, têm de ser capazes de cooperar mais. 

De forma informada, para colaborar com 

opiniões fundamentadas. Competir menos 

com outros e mais consigo próprios, no sen-

tido da autossuperação e de lucidamente 

ajudar a construir novos caminhos que pos-

sam garantir um futuro interessante.

Saudações,

O bastonário

Orlando Monteiro da Silva





Conselho Geral
Aprovados Orçamento e Plano de 
Atividades 2019

In Memoriam
Raphael Baldacci Filho

O Conselho Geral reuniu a 15 de dezem-
bro de 2018 para discutir e aprovar o Pla-
no de Atividades e Orçamento para o ano 
de 2019, enviados pelo Conselho Diretivo.

Os documentos foram aprovados por una-
nimidade após o debate das propostas e 
esclarecidas todas as dúvidas colocadas 
pelos membros do Conselho Geral aos re-
presentantes do Conselho Diretivo, que 
também estiveram na sessão. 

O bastonário e presidente do Conselho 
Diretivo, Orlando Monteiro da Silva, 

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 
apresenta as mais sentidas condolências 
à família, amigos e colegas, pelo fale-
cimento do distinto cirurgião-dentista 
Raphael Baldacci Filho, figura incontor-
nável da medicina dentária brasileira.
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fez uma apresentação geral e desta-
cou alguns pontos do Plano de Ativi-
dades. O tesoureiro, Laredo de Sousa, 
expos a proposta de Orçamento. Na 
reunião participou também a presi-
dente do Conselho Fiscal, Ana Cristina 
Mano Azul, que leu o parecer positivo 
do órgão relativamente à proposta de 
Orçamento remetido pelo Conselho Di-
retivo, tendo sido acompanhada pelos 
vogais do Conselho Fiscal, Nuno Mes-
quita Marques e Cristina Trigo Cabral, 
bem como pelo Revisor Oficial de Con-
tas, Luís Pinheiro Torres.

Presidente da Associação Paulista de 
Cirurgiões-Dentistas (APCD), entre 
1998 e 2004, Raphael Baldacci Filho 
deixa, aos 90 anos, um extraordinário 
legado em prol da saúde oral.

Os trabalhos do Conselho Geral foram 
orientados pelo presidente da Mesa, Pau-
lo Ribeiro de Melo, e pelo vice-presidente, 
Paulo Durão Maurício, e secretários Fer-
nando Ferreira e Ana Augusta Costa. 

Recorde-se que, no âmbito das com-
petências atribuídas pelo Estatuto da 
OMD, é da competência do Conselho 
Geral discutir e aprovar as propostas de 
Plano de Atividades 2019 e Orçamento 
para 2019, cuja elaboração cabe ao Con-
selho Diretivo da Ordem dos Médicos 
Dentistas.

A Ordem dos Médicos Dentistas recorda, em 
particular, a sua presença nos congressos e 
toda a colaboração institucional entre a OMD 
e a APCD durante a sua presidência, que per-
mitiu estreitar laços de amizade e cooperação 
que perduram até aos dias de hoje.
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Dia Mundial da Saúde Oral

Saúde Oral, Ação!
No próximo dia 20 de março assinala-se o Dia Mundial da 

Saúde Oral. A efeméride, organizada pela Federação Dentá-

ria Internacional (FDI), este ano tem como mote: “Saúde Oral, 

Ação!”. 

Páscoa é sinónimo de Jornadas da Primavera. 

O evento de formação intensiva, organizado 

pela Ordem dos Médicos Dentistas, regressa 

ao Algarve para quatro dias de aprendiza-

gem e convívio. Um encontro em que os mé-

dicos dentistas são convidados a levar a sua 

família, aliando assim trabalho e lazer. 

De 18 a 20 de abril, no Hotel Vidamar, em Albu-

feira, os participantes terão acesso a um progra-

ma científico multidisciplinar. Como é habitual, 

as Jornadas da Primavera incluem conferências 

sobre várias áreas científicas e um curso hand-

s-on. Este ano, a cirurgia oral, a implantologia, 

Jornadas da Primavera regressam em abril
a medicina oral, a reabilitação oral, 

a endodontia e a dentisteria são 

as vertentes em destaque. O curso 

prático será dedicado à cirurgia pe-

riodontal e as inscrições estão limi-

tadas a 20 lugares. 

Este ano mantém-se a apresentação de tra-

balhos científicos. Os autores/apresentadores 

devem submeter os pósteres e fazer a inscri-

ção até 21 de março. 

Para promover o convívio entre os partici-

pantes e conferencistas, a organização está 

a preparar um conjunto de ativi-

dades, para tornarem este evento 

memorável. 

O hotel resort, um espaço de deco-

ração minimalista com vista privile-

giada para a beleza natural da La-

goa dos Salgados e para o Oceano Atlântico, 

dispõe de todos os serviços indispensáveis para 

uma estadia mais agradável: além dos quartos 

e suites que proporcionam momentos de lazer 

e descanso, o Vidamar Resort Hotel Algarve 

oferece uma experiência gastronómica mul-

ticultural, através dos restaurantes temáticos 

e bares inseridos no conceito “Dine Around”, 

uma área dedicada aos mais novos, com pro-

gramas adaptados, e um espaço de saúde e 

bem-estar, com uma ampla oferta de treinos e 

tratamentos, entre outras comodidades. 

Os participantes podem inscrever-se na pá-

gina eletrónica da OMD, em www.omd.pt/

formacao/jornadas.

A campanha de 2019 terá como propósito motivar a po-

pulação para cuidar e proteger a sua saúde oral. Para tal, 

a FDI segmentou a sua comunicação de sensibilização para 

três públicos-alvo específicos: crianças, adultos e governos. 

Na página eletrónica do Dia Mundial da Saúde Oral (www.

worldoralhealthday.org/resources) são disponibilizadas as 

ferramentas necessárias para a divulgação da mensagem. No 

caso dos adultos e crianças, o objetivo da organização consis-

te em motivá-los a avaliar os seus hábitos de higiene oral e a 

procurar melhorá-los, quando necessário. Já em relação aos 

governos, a campanha pretende incentivá-los a refletir sobre 

o que podem fazer para melhorar as políticas de saúde oral 

do seu país.  

Recorde-se que o Dia Mundial da Saúde Oral é a maior cam-

panha global de sensibilização das populações para a im-

portância desta questão. A data é usada para difundir as 

boas práticas de higiene oral, assim como para demonstrar 

o impacto de uma boa saúde oral no bem-estar físico e emo-

cional. 
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20 Anos da Ordem dos Médicos Dentistas

Comemorações regressam às origens

11 de dezembro de 2018. Na Assembleia da 

República, onde há precisamente 20 anos foi 

aprovada a Lei n.º 82/98 que constituiu a Or-

dem dos Médicos Dentistas, personalidades 

do setor da saúde recordaram diversos epi-

sódios da história da instituição e homena-

gearam todos os rostos, visíveis e menos vi-

síveis, envolvidos na criação e construção da 

Ordem até à atualidade. Fechou-se, assim, o 

ciclo de eventos promovidos para assinalar 

as duas décadas de atividade da associação.

A sessão arrancou às 9h30, no Auditório 

António de Almeida Santos, na Assembleia 

da República. Maria de Belém Roseira (mi-

nistra da Saúde em 1998), António Correia 

de Campos (presidente do Conselho Econó-

mico e Social), Graça Freitas (diretora-geral 

da Saúde), José de Matos Rosa (presidente 

da Comissão Parlamentar de Saúde), João 

Rui de Almeida (presidente da Comissão Par-

lamentar de Saúde em 1998) e Luiz Alberto 

Figueiredo Machado (embaixador do Brasil 

em Portugal) juntaram-se ao painel de médi-

cos dentistas que aceitaram recuar no tempo 

e recordar alguns episódios determinantes 

para a solidificação da OMD e da profissão. 

“Cada uma das pessoas que convidámos a 

dar um breve testemunho e usar da palavra 

nesta cerimónia vêm apresentar-nos uma 

opinião, partilhar um contributo sobre a 

Ordem, sobre profissão e sobre a evolução 

da mesma”, explicou o bastonário da OMD, 

Orlando Monteiro da Silva.

Na plateia, várias individualidades e atuais 

responsáveis das diferentes áreas da saúde 

assistiram ao desenrolar de múltiplas estórias 

e de projetos que marcaram a medicina den-

tária. São exemplos o Programa Nacional de 

Promoção da Saúde Oral (que inclui o che-

que-dentista), o combate ao exercício ilegal, 

o licenciamento de clínicas e consultórios, 

o reconhecimento nacional e internacional 

da profissão, o reconhecimento automático 

das qualificações dos médicos dentistas na 

Europa, a criação do Observatório da Saúde 

Oral, o acesso à medicina dentária via Serviço 

Nacional de Saúde, bem como a implemen-

tação das especialidades.

Evocação e reconhecimento resumem 

uma cerimónia que encheu o auditório e 

que culminou com a atribuição de duas 

novas Medalhas de Ouro da OMD. Os 

professores António Vasconcelos Tavares 

e António Felino foram os visados, pelos 

seus percursos excecionais ao serviço da 

profissão.

“HISTÓRIA DE CONQUISTAS”
Para o bastonário da OMD, as etapas alcan-

çadas mostram “uma história de conquistas, 

a conquista do reconhecimento, da credibili-

dade, da afirmação nacional e internacional, 

da promoção da acessibilidade a cuidados 

de medicina dentária, da formação contínua 

dos médicos dentistas, do envolvimento na 

saúde pública, nos programas de saúde oral, 

da parceria virtuosa do setor público com a 

prática privada que constituiu o cheque-den-

tista”. Recordou igualmente algumas das ba-

talhas ganhas: “é uma história também de 

integração, mais recente e a outro nível, nos 

serviços públicos, destinada a colmatar uma 

lacuna enorme desde a fundação do nosso 

SNS, a bem da saúde das populações, possi-

bilitando a muitos portugueses ir ao dentista 

pela primeira vez…em 2018. É uma história 

da introdução do Licenciamento das Clínicas 

e Consultórios, hoje mais de 5000 em todo o 

país, contribuindo decisivamente, ao contrá-

rio do augúrio de muitos, para a segurança 

O Auditório António Almeida Santos da Assembleia da República encheu com médicos dentistas, deputa-
dos e representantes académicos, militares e profissionais

A mesa de honra foi constituída por Ana Mano Azul, presidente do Conselho Fiscal da OMD, João Ca-
ramês, presidente da  Mesa da Assembleia-Geral que conduziu a sessão, Orlando Monteiro da Silva, bas-
tonário, Paulo Ribeiro de Melo, presidente da Mesa do Conselho Geral, e Luís Filipe Correia, presidente 
do Conselho Deontológico e de Disciplina
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nos tratamentos na visita ao médico dentis-

ta. É uma história de combate ao exercício 

ilegal da profissão que era uma autêntica 

praga até ao início do século”.

A cerimónia foi conduzida pelo presidente 

da Mesa da Assembleia-Geral da OMD, João 

Caramês, e incluiu discursos da atual ministra 

da Saúde, Marta Temido e de dois antigos ti-

tulares da pasta, Maria de Belém Roseira e 

António Correia de Campos, bem como de 

elementos da OMD e de outras áreas da saú-

de que participaram ativamente no desen-

volvimento da medicina dentária.

A ministra da Saúde aproveitou a ocasião 

para deixar uma promessa: continuar o tra-

balho que tem sido desenvolvido para in-

tegrar a medicina dentária no SNS. “A ob-

tenção de ganhos em saúde oral constituem 

uma prioridade inequívoca para os sistemas 

de saúde”, frisou. Salientando a importância 

da saúde oral e “o forte investimento pú-

blico nesta área”, Marta Temido recordou 

projetos determinantes, como o cheque-

-dentista, que contribuiu para uma “geração 

com melhor saúde oral”, o PIPCO (Projeto 

de Intervenção Precoce do Cancro Oral) e a 

inserção da medicina dentária nos cuidados 

primários com a meta de “reduzir desigual-

dades”. A concluir, afirmou que “a saúde 

oral em Portugal tem demonstrado ser um 

expoente de inovação na organização da 

prestação de serviços públicos, o exemplo de 

relacionamento profícuo que é possível esta-

belecer e que queremos preservar, trilhando 

agora novas caminhadas”. 

A diretora-geral da Saúde salientou os gan-

hos em saúde oral, nomeadamente ao nível 

das crianças, destacando os progressos al-

cançados após a criação do cheque-dentista, 

há dez anos. “O sucesso do PNPSO é o re-

sultado de parcerias e partilhas que fomos 

concretizando com especial e justo destaque 

para a OMD”, frisou Graça Freitas. E acres-

centou que “a garantia da manutenção da 

qualidade dos serviços prestados é absoluta-

mente indispensável e, nessa matéria, a Or-

dem concorda connosco: a melhor forma de 

assegurar qualidade consiste na realização 

de auditorias sistemáticas aos prestadores e 

vamos continuar a desenvolver estas audi-

torias em conjunto”. A responsável congra-

tulou a OMD pelo seu contributo, “passado 

e presente”, e mostrou vontade de que esta 

cooperação se mantenha “consistente e con-

tinuada”. 

O presidente da Comissão Parlamentar de 

Saúde recordou um outro momento “sim-

bólico” também celebrado na Assembleia da 

República, os 70 anos da Declaração Univer-

sal dos Direitos Humanos, e fez o paralelismo 

com a coincidência das duas datas, já que a 

Organização Mundial de Saúde refere que 

“um índice elevado de saúde oral é um di-

reito fundamental”. Mostrando-se satisfeito 

por poder estar presente no encerramento 

de um “ano tão rico”, José de Matos Rosa 

lembrou que “valeu a pena” e “valerá muito 

mais a pena, no futuro, todo o trabalho que 

vocês têm desenvolvido em prol dos portu-

gueses e da saúde em Portugal”. 

João Rui de Almeida, presidente da Comissão 

Parlamentar de Saúde em 1998, recordou a 

integração dos médicos dentistas brasileiros. 

Na época, o processo suscitou grande ce-

leuma, mas hoje está completamente ultra-

passado, como provam as intervenções que 

fizeram Luiz Alberto Figueiredo Machado, 

embaixador do Brasil em Portugal, e Cassia-

no Scapini, membro do Conselho Geral da 

OMD e representante em 1998 dos profissio-

nais brasileiros.

MEDALHA DE OURO DA OMD
A cerimónia culminou com a atribuição da 

mais alta distinção da Ordem, a Medalha 

de Ouro da OMD. Pelo seu percurso de rele-

vância para o desenvolvimento da medicina 

dentária, os professores António Vasconce-

los Tavares e António Felino foram os distin-

guidos. A escolha, proposta pelo bastonário, 

foi aprovada por unanimidade pelo Conse-

lho Diretivo da Ordem. 

A Medalha de Ouro da OMD é a mais alta 

distinção atribuída por este organismo a in-

dividualidades que, sendo ou não médicos 

dentistas, tenham contribuído de forma re-

levante e inequívoca para o desenvolvimen-

to da medicina dentária em Portugal, seja a 

nível técnico e científico, seja pela defesa da 

saúde pública, em plena concordância com 

os ideais que norteiam a ação da OMD. 

“Desde que se formaram os primeiros médi-

cos dentistas em 1979 até aos dias de hoje, 

um longo caminho foi percorrido”, explicou 

Marta Temido, ministra da Saúde

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD
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o bastonário da OMD. Orlando Monteiro da 

Silva resumiu a escolha no facto de “o profes-

sor António Vasconcelos Tavares, que através 

da Presidência do Conselho Ético e Profissio-

nal de Odontologia e da Comissão Nacional 

de Avaliação dos Cirurgiões Dentistas Brasi-

leiros, só para dar dois exemplos, contribuiu 

decisivamente, numa perspetiva integrado-

ra, para a criação e afirmação nesses tempos 

da Ordem”. Já “o professor António Felino 

foi fundamental pela influência que colocou 

pelos seus relacionamentos para a criação da 

percursora da OMD, a APMD – Associação 

“AGRADEÇO A GENEROSIDADE DO JÚRI”
António Vasconcelos Tavares, Medalha de Ouro da OMD

“A cerimónia de encerramento das comemorações 
dos 20 anos da Ordem dos Médicos Dentistas de-
correu no local e ambiente mais digno e adequado 
possível, a Assembleia da República. Para além do 
bastonário, Orlando Monteiro da Silva, do presiden-
te da Mesa da Assembleia-Geral, João Caramês, e do 
embaixador do Brasil, usaram da palavra as perso-
nalidades mais notáveis, na área da saúde oral, em 
Portugal. Marta Temido, a Sr.ª ministra da Saúde, en-
cerrou, com a sua intervenção, a primeira parte da 
sessão.

A Ordem dos Médicos Dentistas ao entregar a sua 
mais alta distinção, a Medalha de Ouro, enobrece-se 
por praticar o reconhecimento público de personali-
dades, que contribuíram da forma, relevante e inequívoca, para o desenvolvi-
mento da medicina dentária em Portugal. Foi com um duplo sentimento, grati-
dão e humildade, que recebi tão elevada distinção. No difícil juízo independente 
do mérito, agradeço a generosidade do júri.

Guardarei para sempre no meu peito a honra concedida, porquanto é o lugar 
mais precioso onde guardo os pertences mais queridos, a família, a universidade, 
a profissão e a fé.”

Portuguesa de Medicina Dentária, que ocu-

pou desde sempre posições de destaque no 

associativismo profissional, desde a direção 

da Secção de Medicina Dentária da Ordem 

dos Médicos em 1982, passando pela Presi-

dência do Conselho Deontológico e de Disci-

plina, Comissão Científica e, nos dias de hoje, 

nas comissões da Especialidade de Cirurgia 

Oral”, explica.  

António Vasconcelos Tavares é médico esto-

matologista e catedrático da Faculdade de 

Medicina Dentária da Universidade de Lis-

boa, onde foi diretor, pró-reitor e vice-reitor. 

Atualmente, integra o Conselho Superior 

da Ordem dos Médicos. Do seu percurso 

constam os cargos de presidente da Asso-

ciação Estomatológica Internacional (1996 

– 2000), de Chief Dental Officer de Portugal 

(1996/2001); de presidente do primeiro Con-

selho Ético e Profissional de Odontologia 

(1999) e da Comissão Nacional de Avaliação 

dos Cirurgiões Dentistas Brasileiros, em re-

presentação do ministro da Saúde e do mi-

nistro da Educação e Ensino Superior (julho 

de 1999 a outubro de 2000). Presidiu, ainda, 

o International College of Dentists, entre 

2008 e 2009.

Emocionado, António Vasconcelos Tavares 

mostrou-se “agradecido e reconhecido” 

pelo “gesto amigo” e disse assumir “o com-

promisso, na medida das minhas possibili-

dades, de dar continuidade à nossa ligação 

e colaboração com a maior dedicação e pro-

funda amizade”. “Receber das suas mãos, 

Sr. Bastonário, a mais alta consagração en-

tregue pela Ordem dos Médicos Dentistas, 

no dia em que esta comemora a sua criação, 

no simbólico local da Assembleia da Repú-

blica, é uma honra que me desvanece; é 

uma confiança que espero nunca desmere-

cer; é a prossecução, com responsabilidade 

acrescida, da entrega de uma vida, na sua 

vertente profissional”, afirmou no seu dis-

curso.

António Felino é professor catedrático na 

Faculdade de Medicina Dentária da Uni-

versidade do Porto, onde foi subdiretor. 

Em 1981, o médico dentista foi membro do 

Conselho Diretivo da Secção de Medicina 

A Medalha de Ouro é a mais alta distinção atribuída 
pela Ordem dos Médicos Dentistas

António Vasconcelos Tavares, Medalha de Ouro da OMD
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António Felino, Medalha de Ouro da OMD

“É sempre um motivo de regozijo uma Ordem 
comemorar os 20 anos. E, no caso da nossa Or-
dem, pela vida intensa que teve e sobretudo 
num período tão conturbado, reveste-se ainda 
de maior importância.

A cerimónia foi um momento muito bonito e 
que ficará na nossa memória. 

A escolha da Assembleia da República para pal-
co da celebração contribuiu pelo seu significado, 
porque foi onde nasceu a nossa ordem e a nossa 
profissão. 

Os discursos dos convidados, figuras prestigiadas e marcantes, honraram os médi-
cos dentistas, pela unanimidade e consonância dos elogios à classe.

De realçar a ternura com que nos tratou o ex-ministro Correia de Campos e o apre-
ço que demonstrou nos referidos encontros com o nosso bastonário.

O testemunho e o sentimento com que a ex-ministra Maria de Belém Roseira fez o 
seu discurso e as palavras simpáticas da ministra da Saúde enalteceram ainda mais 
esta cerimónia. 

Por tudo isto, obviamente, que me sinto muito honrado, ao receber a medalha de 
ouro dos médicos dentistas. É gratificante.”

“SINTO-ME MUITO HONRADO”
Dentária da Ordem dos Médicos e foi o pri-

meiro presidente do Conselho Deontológi-

co e de Disciplina da APMD (1991 a 1993), 

tendo sido, por isso, responsável pela ela-

boração do primeiro código Ético e Deonto-

lógico dos médicos dentistas. Entre 1998 e 

2009, foi presidente da Comissão Científica 

da APMD e da OMD. Em 1999, foi designa-

do presidente do Colégio de Especialidade 

de Cirurgia Oral e, em 2017, das Comissões 

Constitutivas da Especialidade Cirurgia Oral 

da OMD. António Felino foi ainda o primei-

ro médico dentista presidente do Conselho 

Científico de uma faculdade de medicina 

dentária das Universidades Portuguesas e 

membro do Conselho Geral da Universida-

de do Porto. 

Para o responsável, “foi uma honra muito 

grande ter recebido esta distinção”, pelo 

que manifestou o seu “agradecimento ao 

receber elevado reconhecimento da nos-

sa Ordem ao fim de 40 anos de exercício 

profissional”. Reforçando que “cada vez 

mais o papel do médico dentista na saúde 

comunitária é determinante e é muito im-

portante”, António Felino destacou “ter o 

privilégio de pertencer até hoje à constru-

ção desta história”.

DO PORTO PARA O PAÍS
A sessão institucional na Assembleia da Re-

pública encerrou um ciclo de iniciativas que 

tiveram início a 19 de maio, no Porto. Os 

Encontros com a Ordem percorreram o país, 

incluindo as regiões autónomas do Açores e 

da Madeira e reuniram mais de 2000 parti-

cipantes. 

Acompanhados por familiares e amigos, foi 

sempre em ambiente de grande confraterni-

zação que os médicos dentistas celebraram 

a profissão. Nos 13 encontros realizados foi 

entregue um diploma que celebra o reco-

nhecimento do título de médico dentista.  

Vila Real (2 de junho), Faro (9 junho), Bra-

ga (16 junho), Setúbal (30 junho), Covilhã 

(7 julho), Coimbra (14 julho), Évora (22 

setembro), Lisboa (29 setembro), Angra 

do Heroísmo (10 outubro), S. Miguel (11 

outubro) e Funchal (20 outubro). Estes fo-

ram os locais escolhidos, a par com o Por-

to, para homenagear os associados que 

orgulhosos exibiram o seu diploma. Os re-

cém-formados viriam a ter o seu momen-

to, numa cerimónia para eles idealizada, 

que decorreu no 27º Congresso da OMD, 

em novembro. 

Estes eventos foram mais que momentos de 

celebração da profissão, foram reencontros 

de colegas, de partilha de experiências e cria-

ção de novos laços. Espelharam o enquadra-

mento da profissão 20 após a constituição 

da OMD: médicos dentistas cujo trabalho é 

reconhecido pelas entidades locais, pelas ins-

tituições de saúde, pelas comunidades edu-

cativas e pela população. 

As comemorações terminaram no local onde 

nasceu a Ordem dos Médicos Dentistas, a 

Assembleia da República. Na cerimónia, os 

participantes receberam um exemplar do 

Livro dos 20 anos da OMD, que percorre a 

última década da instituição, à semelhança 

da edição sobre os 10 anos da Ordem, que 

tinha sido distribuída no congresso de 2008 e 

se encontra disponível na página eletrónica 

da Ordem.

António Felino, Medalha de Ouro da OMD
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João Caramês, presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da OMD – “Percorreu-
-se um largo caminho em prol da dignifi-
cação do estatuto da profissão de médico 
dentista e do ato médico que lhe é sub-
jacente.” Veja o discurso na íntegra no 
Youtube, em https://youtu.be/3xrsXSh-
VmXo

Maria de Belém Roseira, ministra da 
Saúde em 1998 – “A cobertura univer-
sal aprofundada, ainda estamos longe 
de a ter, infelizmente, neste domínio, 
mas que essa cobertura universal seja 
feita com a qualidade dos cuidados que 
se prestam.” Veja o discurso na íntegra 
no Youtube, em https://youtu.be/EvJ6y-
JXoBhY 

João Rui de Almeida, presidente da Co-
missão Parlamentar de Saúde em 1998 – 
“Há 20 anos era uma barafunda enorme 
nesta área. E vocês, muito bem, criaram a 
associação. Era um problema de tal manei-
ra que havia uma dimensão internacional 
nisto.” Veja o discurso na íntegra no You-
tube, em https://youtu.be/WcEpnFZ288s

Pedro Pires, vice-presidente do Conselho Di-
retivo da OMD e membro dos órgãos sociais 
da OMD em 1998 – “Com o aparecimento 
do cheque-dentista, penso poder chamar-lhe 
uma Parceria Público-Privada, dinheiro públi-
co passou a ser investido de uma forma dife-
rente na promoção da saúde oral [..] Com o 
projeto-piloto para inserção de médicos den-
tistas nos centros de saúde, mais um passo foi 
dado. Mas ainda há muito para fazer.” Veja 
o discurso na íntegra no Youtube, em https://
youtu.be/nK6U4rOQIm8 

Orlando Monteiro da Silva, bastonário 
da OMD – “É uma história de conquistas. 
A conquista do reconhecimento, da cre-
dibilidade, da afirmação nacional e inter-
nacional, da promoção da acessibilidade 
a cuidados de medicina dentária.” Veja o 
discurso na íntegra no Youtube, em https://
youtu.be/h4x3x2lT92w

José de Matos Rosa, presidente da Comis-
são Parlamentar de Saúde – “É importante 
estarmos todos em conjunto imbuídos nes-
te espírito de fazer mais e melhor pelo SNS 
e, neste caso, pela saúde oral também.” 
Veja o discurso na íntegra no Youtube, em 
https://youtu.be/Gd73lh3Yb5A 
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Gil Fernandes Alves, representante da 
Região Autónoma da Madeira no CD da 
OMD e membro dos órgãos sociais da OMD 
em 1998 – “Citando a última frase do discur-
so do colega João Carvalho, na qualidade 
de Presidente do I Congresso APMD: “Para-
fraseando Fernando Pessoa direi a terminar 
“Quando Deus quer e os homens sonham a 
Obra nasce”. Que todos continuemos a so-
nhar, em prol da saúde oral dos portugue-
ses.” Veja o discurso na íntegra no Youtube, 
em https://youtu.be/cyv1rh6E244 

Luiz Alberto Figueiredo Machado, em-
baixador do Brasil em Portugal – “A criação 
da Ordem dos Médicos Dentistas também 
marca o fim de uma divergência, naquela 
altura bastante séria, que havia entre o 
Brasil e Portugal.” Veja o discurso na ínte-
gra no Youtube, em https://youtu.be/146Z-
tqz5Fa8

António Correia de Campos, Medalha 
de Ouro da OMD e presidente do Conse-
lho Económico e Social – “A Ordem pro-
grediu de uma forma espantosa. Ganhou 
um prestígio nacional e internacional 
muito elevado.” Veja o discurso na ín-
tegra no Youtube, em https://youtu.be/
PiW2o2vXLx8

Marta Temido, ministra da Saúde – “Ao 
longo das suas duas décadas de existência, 
temos encontrado na OMD um exemplo de 
instituição moderna, clarividente quanto 
ao futuro, atenta aos desafios que se co-
locam ao setor da saúde, empenhada em 
melhorar o SNS e sempre disponível para 
trabalhar com o Ministério da Saúde.” Veja 
o discurso no Youtube, em https://youtu.
be/Q39fFYuwJng

Cassiano Scapini, membro do Conse-
lho Geral da OMD, então representante 
dos profissionais brasileiros – “Das mais 
de 40 nacionalidades inscritas na Or-
dem, o Brasil é a principal comunidade 
com cerca de 450 médicos dentistas, o 
que ilustra a integração dos profissio-
nais brasileiros.” Veja o discurso na ín-
tegra no Youtube, em https://youtu.be/
Zbl5tYyVOpA 

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde 
– “O sucesso do PNPSO é o resultado de 
parcerias e partilhas que fomos concreti-
zando, com especial e justo destaque para 
a OMD e com resultados visíveis.” Veja o 
discurso na íntegra no Youtube, em https://
youtu.be/tsph--GfxB4 
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O processo especial de acesso às especiali-
dades de Cirurgia Oral, de Odontopedia-
tria e de Periodontologia está concluído. 
Os médicos dentistas a quem foi atribuí-
do ou reconhecido o título de especialista 
em cada área foram integrados no respe-
tivo colégio ao abrigo dos termos regula-
mentares.

No início do ano arrancou, assim, o pro-
cesso de composição, orgânica e funcio-
namento de cada um dos três colégios de 
especialidade. Nesse âmbito, o Conselho 
Diretivo da OMD nomeou as três equipas 
que, à luz das normas, serão necessárias 
para preparar as devidas propostas de 
regulamentos. Estas comissões são com-
postas por um grupo de especialistas pre-

Na primeira reunião de 2019, os membros 
do Conselho Diretivo elegeram Pedro Pi-
res para o cargo de vice-presidente, Lare-
do de Sousa para tesoureiro e Eunice Vir-
gínia Carrilho e Gil Fernandes Alves para 
secretários. 

De 11 a 13 de janeiro, as metas da Ordem 
e linhas de atuação a desenvolver para 
alcançá-las foram discutidas pelo Conse-
lho Diretivo numa reunião alargada. Na 
agenda, estiveram em destaque as ativi-
dades dos grupos de trabalho internos, 
assim como os das entidades externas 
em que a OMD está representada, no-

Especialidades da OMD

Comissões vão preparar propostas de 
regulamentos

Conselho Diretivo 

Prepara novo ano e define prioridades

viamente titulados em cada área de espe-
cialidade e reuniram pela primeira vez a 
10 de janeiro.

Na reunião conjunta das comissões internas 
foram delineadas as próximas ações a desen-
volver para a implementação efetiva das es-
pecialidades. Desta forma, as equipas terão 
a cargo a preparação das devidas propostas 
de regulamentos destinados à organização 
e funcionamento de cada colégio de espe-
cialidade, sobretudo mediante a definição 
de metodologias e prazos. Os resultados dos 
trabalhos vão seguir o circuito regulamentar 
previsto na lei estatutária e geral.   

As comissões serão constituídas, respeti-
vamente, pelos médicos dentistas espe-

cialistas em Cirurgia Oral, António Felino, 
Germano Rocha, Jerónimo Fernandes, 
João Caramês e Francisco Delille; os es-
pecialistas em Periodontologia, Susana 
Noronha, Cristina Trigo Cabral e Alexan-
dre Miguel Santos; e os especialistas em 
Odontopediatria, Luís Pedro Ferreira, 
Paula Faria Marques e Paulo Rompante. 

No encontro, estiveram também pre-
sentes o bastonário da OMD, Orlando 
Monteiro da Silva; o vice-presidente do 
Conselho Diretivo da OMD, Pedro Pires; o 
presidente da Comissão Científica, Ricar-
do Faria e Almeida; o presidente do Co-
légio de Ortodontia, Luís Jardim; e a dire-
tora do departamento Jurídico da OMD, 
Filipa Carvalho Marques.

meadamente na Direção-Geral da Saúde 
e nos Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde. 

A equipa desenvolveu uma calendariza-
ção das prioridades para os próximos me-
ses e debruçou-se sobre alguns dos seus 
projetos, nomeadamente o das especiali-
dades. Neste âmbito, foi realizado um ba-
lanço da primeira reunião das Comissões 
Internas dos Colégios de Especialidade da 

OMD, na qual se deu início ao processo 
de definição da composição, orgânica e 
funcionamento dos três colégios: Cirurgia 
Oral, Odontopediatria e Periodontologia. 

O 28º Congresso, que este ano decorre 
em Lisboa, e se realiza, como é habitual, 
em novembro, esteve igualmente em des-
taque. O Conselho Diretivo fez o ponto 
de situação dos preparativos para a maior 
reunião de medicina dentária do país.
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Saúde oral na agenda política 

Ordem reúne com ministra da Saúde

Marta Temido reuniu com a OMD a 9 de 
janeiro, numa audiência em que a Or-
dem aproveitou para apresentar o atual 
estado da profissão e da saúde oral dos 
portugueses, bem como algumas das 
suas principais preocupações. 

A comitiva da Ordem dos Médicos Den-
tistas, composta pelo bastonário, Orlan-
do Monteiro da Silva, pelo vice-presi-
dente do Conselho Diretivo, Pedro Pires, 
pelo presidente do Conselho Geral, Pau-
lo Ribeiro de Melo e pela diretora do 
Departamento Jurídico da OMD, Filipa 
Carvalho Marques, analisou com a mi-
nistra da Saúde algumas das questões 
consideradas fulcrais para os médicos 
dentistas. No encontro, foi apresenta-
do em detalhe o Barómetro da Saúde 
Oral 2018, cujas conclusões foram am-
plamente divulgadas pela comunicação 
social. 

A prática privada da profissão, a inser-
ção da medicina dentária no Serviço 
Nacional da Saúde (SNS) e o progra-
ma “Saúde Oral para Todos”, nomea-
damente a questão do envolvimento 

das autarquias, foram temas 
que mereceram a atenção de 
todos. No âmbito do SNS, foi 
feito um ponto de situação 
quanto à criação da carreira 
especial de medicina dentá-
ria no SNS. A Ordem refor-
çou junto da ministra que, na 
atual prestação de serviços, 
existem aspetos que devem 
ser monitorizados e alterados, 
indo ao encontro das necessi-
dades dos médicos dentistas 
em exercício. 
 
A OMD aproveitou a audiên-
cia para abordar um possível 
alargamento do PNPSO (che-
que-dentista) às crianças en-
tre os dois e os seis anos e a 
inclusão da prótese dentária 
no programa. Igualmente em 
destaque esteve o Projeto de 
Intervenção Precoce no Cancro 
Oral (PIPCO). 

À saída da reunião, Orlando Monteiro 
da Silva referiu que “foi uma reunião 

muito profícua” e adiantou conhecer 
“a Senhora Ministra de há muito tem-
po a esta parte”. “É alguém com pre-
paração, com entusiasmo e pareceu-me 
entusiasta e disponível para as causas 
de medicina dentária e do acesso da 
população aos médicos dentistas”, 
acrescentou.

A Ordem aproveitou para falar sobre 
as suas preocupações em matéria de 
formação dos recursos humanos, tendo 
para isso apresentado os Números da 
Ordem 2018 e o estudo sobre emprega-
bilidade em medicina dentária, que será 
brevemente divulgado. Foi ainda feito 
um ponto de situação relativamente aos 
cuidados de saúde oral prestados nas 
regiões autónomas.

Para o bastonário, Marta Temido tem 
“os médicos dentistas e a medicina 
dentária, bem como a sua Ordem, em 
altíssima consideração. A OMD e eu 
próprio estaremos na primeira linha 
de diálogo, mas também com grande 
exigência relativamente ao ministé-
rio”. 
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27º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas

Êxito inigualável
No ano em que a OMD celebrou 20 anos, 
mais de 6 mil médicos dentistas participaram 
no encontro anual de medicina dentária, su-
perando todas as expectativas e projeções. 
Foi o maior de sempre!

O congresso da OMD regressou à Exponor, 
em Matosinhos, e culminou com a entrega 
de diplomas de certificação do título de mé-
dico dentista aos 350 recém-associados que 
se inscreveram na cerimónia. 

À semelhança do que aconteceu no ano pas-
sado, a reunião de medicina dentária teve o 
Alto Patrocínio da Presidência da República. 
Embora ausente da cerimónia de abertura, o 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, quis deixar uma mensagem a todos os 
congressistas, em que naturalmente desta-
cou a celebração dos 20 anos da OMD, “um 
marco importante na vida de qualquer orga-
nização” e que, neste caso, são duas décadas 
de “muito trabalho e dedicação à profissão 
e com resultados objetivos na promoção da 
saúde oral”. 

Durante a sessão solene de abertura do 27º 
Congresso da OMD, o bastonário, Orlando 
Monteiro da Silva, lembrou que o Presidente 
da República “tem inspirado esforços para a 
definição de um Pacto para a Saúde em Por-
tugal, particularmente através da iniciativa 
Convenção Nacional de Saúde, que junta 
mais de 90 players ligados à saúde, a que a 

OMD aderiu e que irá apresentar oportuna-
mente uma Agenda da Saúde para a próxi-
ma década”.

Dirigindo-se aos médicos dentistas, Marcelo 
Rebelo de Sousa recordou na sua mensagem 
que estamos perante o “momento de olhar 
para o futuro” e que a realização deste con-
gresso representa uma oportunidade “única 
para promover a formação e valorização 
dos profissionais da saúde oral e a partilha 
de experiências e boas práticas nacionais e 
internacionais”. O Presidente da República 
voltou a atribuir o Alto Patrocínio ao con-
gresso por considerar que “o programa de 
trabalho, a pertinência e atualidade dos 

temas abordados e a excelência do painel 
de oradores são por si mesmos garantes do 
sucesso e da qualidade deste evento”, bem 
como representa “um contributo enrique-
cedor para reforçar o papel e contributo 
da medicina dentária na nossa sociedade e 
junto das pessoas, garantindo a melhoria 
das condições de saúde a todos”. A termi-
nar, realçou que “é tempo de exaltar o di-
namismo de todos os profissionais inscritos 
nesta Ordem e o orgulho que devem sentir 
pelo trabalho desta Ordem e da sua relação 
com as suas congéneres, que se afirma deci-
didamente na aposta constante que faz na 
formação e na criação e desenvolvimento 
do conhecimento”.

Em ano de celebrações, Orlando Monteiro 
da Silva realçou no seu discurso que “são 
20 anos a contribuir para uma melhor saú-
de dos portugueses”. “Os médicos dentistas 
estão essencialmente no setor privado, na 
prática liberal, por isso não fazem greve, 
não contam com benesses ou subsídios, não 
têm horário fixo de trabalho, não têm mais 
formas de pressão que aquela que advém 
da palavra da sua Ordem e essencialmente 
da confiança e influência que têm junto dos 
seus utentes”, acrescentou. E, reforçou, “que 
a prática clínica privada foi, é, e será a gran-
de responsável pelo patamar de excelência 
que atingiu no geral a medicina dentária 
portuguesa”. 

A cerimónia de abertura contou também 
com a presença da ministra da Saúde em 
exercício à data da constituição da OMD, 
Maria de Belém Roseira. Enquanto deten-João Caramês, presidente da Mesa da Assembleia-Geral da OMD, lê mensagem enviada pelo Presidente da 

República, Marcelo Rebelo de Sousa
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tora do cargo, recordou, teve “o gosto de 
inaugurar o edifício da OMD”, no Porto. 
Aproveitou também o momento para real-
çar aquele que considerou o “desafio de 
futuro”: “acrescentar mais saúde às nossas 
vidas”. Abordando em particular a saúde 
oral, fez notar que esta “faz parte dos cuida-
dos de saúde”. “Não há cuidados de saúde 
globais que não incluam a saúde oral. A saú-
de oral, como nós sabemos, tem múltiplos 
impactos na nossa vida”, considerou Maria 
de Belém Roseira. E acrescentou que “é ex-

traordinariamente importante prosseguir o 
trabalho que foi lançado na Declaração de 
Tóquio, emitida por ocasião do congresso 
mundial promovido pela vossa congénere 
associação japonesa e com o apoio da Orga-
nização Mundial de Saúde, que é cada vez 
mais se provar através da evidência científi-
ca a inter-relação da saúde oral com outro 
tipo de doenças há mais tempo identificadas 
como sendo responsáveis quer por morta-
lidade precoce, quer por anos de vida com 
pouca saúde”. 

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD

Maria de Belém Roseira, ministra da Saúde em 1998
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TRÊS DIAS DE FORMAÇÃO
Filomena Salazar, presidente da Comissão 
Organizadora do 27º Congresso da OMD, 
enalteceu a qualidade do programa científi-
co que fez “jus à importância deste magno 
evento”. De 8 a 10 de novembro, os médicos 
dentistas tiveram acesso a “três dias intensos 
de formação contínua e valorização profis-
sional”. No total, participaram no encontro 
53 conferencistas nacionais e 19 internacio-
nais. Além disso, esta edição trouxe novida-
des. Entre elas, a realização pela primeira 
vez de um fórum de investigação em medi-
cina dentária. “Um maior número de cursos 
hands-on, um workshop de cirurgia oral e 
um curso de fotografia” foram outras das 
possibilidades colocadas ao dispor dos con-
ferencistas. 

A responsável realçou também o elevado 
número de apresentações científicas apro-
vadas, “que revelam que a iniciativa se 
alargou à generalidade dos profissionais”. 
“A partilha e a troca de conhecimentos e 
de experiências profissionais constituem os 
principais motores para o desenvolvimento 
da medicina dentária em Portugal. Todos os 
anos herdamos um histórico de trabalho vo-
luntário que merece ser preservado e enalte-
cido e, por isso, a nossa homenagem a todos 
os que nos precederam desde o primeiro ao 
26º congresso”, salientou.

Também a Expodentária Portugal voltou a 
superar-se. Este ano, estiveram presentes 139 
expositores, distribuídos por 507 stands. Por 
dia, a feira comercial alcançou os cinco mil 
visitantes. Para o coordenador deste espaço, 
Pedro Pires, “foi um ano absolutamente ex-
cecional”. “Foi o maior congresso de sempre. 
Nunca tivemos tantos participantes, o que 
mostra que a nossa profissão está unida, mo-

tivada e determinada a enfrentar os muitos 
desafios da medicina dentária”, enfatizou. 
De igual modo, a presidente da Comissão Or-
ganizadora salientou a área ocupada pelos 
expositores para apresentarem as novidades 
e as tendências do setor: 10 mil metros qua-
drados. “A maior de sempre”. Filomena Sa-
lazar mencionou também a criação de “uma 

praça de alimentação e espaços lúdicos du-
rante os 3 dias”, destinados a “impulsionar 
uma maior confraternização entre todos”. 
Já a Alfândega do Porto acolheu o jantar e 
festa do congresso. 

Ricardo Faria e Almeida, presidente da Co-
missão Científica, acrescentou que “foi um 

Filomena Salazar, presidente da Comissão Organi-
zadora do 27º Congresso

Inauguração da Expodentária Portugal

A mesa da sessão solene foi constituída por Ricardo Faria e Almeida, presidente da Comissão Científica; 
Ana Mano Azul, presidente do Conselho Fiscal; Paulo Ribeiro de Melo, presidente da Mesa do Conselho 
Geral; Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD; Raquel Duarte, secretária de Estado da Saúde; 
João Caramês, presidente da Mesa da Assembleia-Geral; Luís Filipe Correia, presidente do Conselho Deon-
tológico e de Disciplina; e Filomena Salazar, presidente da Comissão Organizadora do 27º Congresso
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grande congresso que pretendeu celebrar a 
medicina dentária com todos os colegas, no 
fundo, a verdadeira razão de ser da Ordem 
dos Médicos Dentistas, do seu Congresso e 
do seu programa de formação continua”. Em 
relação ao programa, explicou que “mante-
ve-se a matriz generalista do congresso, de-
batendo temas que ajudam o médico dentis-
ta na sua prática clínica diária”. “Creio que, 
mais uma vez, a medicina dentária está de 
parabéns pelo resultado final. Os números 
da adesão falam por si”, concluiu. 

CARREIRA EM ANÁLISE
A recém-empossada secretária de Estado da 
Saúde, Raquel Duarte, participou na cerimó-
nia de abertura do congresso e aproveitou 
a presença massiva da classe para reafirmar 
o compromisso assumido pelo Governo para 
esta área. “Há um grande empenho na ma-

afirma, passo a citar, “a importância da cria-
ção de uma carreira especial de médico den-
tista no SNS”. Carreira essa, Senhora Secretária 
de Estado, recordo, que já foi aprovada pelo 
Ministério da Saúde e que aguarda assinatu-
ra por parte do Ministério das Finanças… Um 
passo decisivo que urge dar tendo em conta 
que já existem dezenas de médicos dentistas 
no SNS e que, em breve, como previsto, serão 
centenas. A bem do futuro do projeto”.

Perante esta questão, Raquel Duarte garan-
tiu que não estão “alheios” a essa situação 
e deixou “a garantia de que o projeto do di-
ploma para a criação de uma carreira na ad-
ministração pública está a ser analisado, não 
está esquecido”. E afiançou que “este minis-
tério mantém a firme convicção que é fun-
damental valorizar os profissionais de saúde, 
por isso, contamos também com o vosso tra-
balho e empenho para que tenhamos cada 
vez mais médicos dentistas integrados no 
Programa de Promoção de Saúde Oral em 
todas as suas vertentes, no sentido de darem 
resposta às necessidades da população”.

CONGRESSO INTERNACIONAL
Foram várias as figuras nacionais e inter-
nacionais, da área da saúde e não só, que 

sal da nossa organização mundial e a OMD 
é com certeza uma dos mais importantes e 
cooperantes que temos”, realçou. 

Marco Landi, presidente do Conselho Euro-
peu de Médicos Dentistas (CED), recordou 
o trabalho da Ordem nesta organização. 
“Hoje a família dos médicos dentistas euro-
peus celebra o 20º aniversário da OMD. Cen-
tramos a memória no contínuo e profundo 
compromisso da OMD para com a vida e as 

nutenção da saúde oral da população no 
contexto do SNS”, reiterou. 

Dirigindo-se à responsável, o bastonário da 
OMD afirmou que “é fundamental colmatar” 
a “lacuna da acessibilidade” aos cuidados de 
saúde oral. “Se tal é feito em parcerias públi-
co-privadas ou dentro das instalações do SNS, 
é uma opção política. O fundamental é pro-
porcionar acesso a uma medicina dentária de 
qualidade”, defendeu. E deu como exemplos 
as políticas governamentais nesta matéria, o 
Programa Nacional de Promoção de Saúde 
Oral (PNPSO), que inclui o cheque-dentista, 
lançado em 2008, e o arranque do projeto-
-piloto de prestação integrada de medicina 
dentária nos Cuidados de Saúde Primários, 
em 2016. Em relação a esta última medida, re-
cordou que “o Governo em despacho recente 

se juntaram ao 27º Congresso da OMD. 
Gerhard Seeberger, presidente-eleito da Fe-
deração Dentária Internacional (FDI), felici-
tou a Ordem pelo seu aniversário e referiu 
que a OMD e FDI, juntas, “escreveram um 
documento que deve estar na mente de cada 
um e de todos os médicos dentistas, o “Visão 
2020: O futuro da medicina dentária”, que 
foi lançado em 2012, e que continua a servir 
de orientação à nossa estratégia de futuro”. 
“Os nossos principais pilares são os associa-
dos, como sempre, pois são a espinha dor-

Raquel Duarte, secretária de Estado da Saúde

Gerhard Seeberger, presidente-eleito da Federação 
Dentária Internacional (FDI)

David O’Flynn, presidente da Federação Europeia 
das Autoridades Competentes e Reguladores de 
Medicina Dentária (FEDCAR)

Marco Landi, presidente do Conselho Europeu de 
Médicos Dentistas (CED)
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atividades do CED. Espero que consigam ex-
pandir as fronteiras da medicina dentária em 
Portugal e na Europa”, desejou. 

David O’Flynn, presidente da Federação Eu-
ropeia das Autoridades Competentes e Re-
guladores de Medicina Dentária (FEDCAR), 
mostrou-se honrado por participar no con-
gresso da OMD. Na sua intervenção, apro-
veitou para indicar que “muitos dos desafios 
enfrentados pela medicina dentária em Por-
tugal são comuns a outros países, nomea-

damente a gestão da profissão com o mix 
de serviços de medicina dentária privados 
e públicos, a implementação da prevenção 
do cancro oral, a desativação da amálgama 
dentária, a crescente comercialização da pro-
fissão e a garantia da qualidade da forma-
ção em medicina dentária, tanto a nível na-
cional, como internacional”. “Os membros 
representativos de Portugal na FEDCAR con-
tribuíram bastante para o nosso trabalho”, 
finalizou. Em 2019, o bastonário da OMD 
assume a presidência deste organismo. 

Luiz Fernando Varrone, presidente da 
Associação Brasileira de Odontologia, 
abordou a parceria entre portugueses 
e brasileiros. “Hoje sinto-me, ainda que 
de forma bastante modesta, parte da 
história da odontologia de Portugal, não 
um conquistador como o povo portu-
guês, mas como um colaborador, como o 
brasileiro. Certamente pelo trabalho de 
homens abnegados foi prevista na sua 
redação [lei] a criação da Comissão de 
Avaliação Curricular, formada por mem-
bros portugueses e brasileiros, fazendo 
com que dessa forma, muito mais do que 
a regulação de uma profissão, essa lei 
passasse a ser a de integração e união de 
2 povos”. 

O presidente da Associação Paulista de Cirur-
giões-Dentistas, Wilson Chediek, destacou a 
qualidade científica do congresso. “Tenho a 
certeza de que este evento garantirá uma 
excelente oportunidade para o congressis-
ta conhecer e compartilhar conhecimentos, 
avanços e pesquisa na medicina dentária, 

conquistados na Europa e no mundo, nos 
últimos anos”, disse. 

REGULAÇÃO NO CENTRO DAS 
ATENÇÕES
Como é habitual, além dos temas científi-
cos, houve espaço para o debate de outras 
matérias socioprofissionais de relevo para a 
profissão. 

Este ano, o 27º Congresso da OMD foi palco 
de uma reunião que juntou 15 ordens profis-
sionais para abordarem os desafios das pro-
fissões autorreguladas. 

Os bastonários e representantes das várias 
ordens profissionais responderam ao mote 
lançado pela jornalista da RTP Paula Rebelo 
(moderadora) e, num minuto, falaram sobre 
os modelos regulatórios e o papel dos dife-
rentes reguladores em cada uma das profis-
sões. 

O anfitrião, o bastonário da OMD, referiu 
que “[na saúde] há uma sob-regulação, ou 
seja, entidades diversas a regular a mesma 
matéria”. “Julgo que as ordens profissio-
nais são um modelo de eficácia em termos 
de regulação, um modelo até internacio-
nalmente reconhecido. Em Portugal, o 
que é preciso é uma melhor regulação”, 
defendeu.

Carlos Loureiro, vice-presidente da Ordem 
dos Engenheiros, explicou que “temos que 
continuar a ter a regulação em termos de 
atividade clássica dos engenheiros”. E acres-
centou que “esta evolução que estamos a ter 

Luiz Fernando Varrone, presidente da Associação 
Brasileira de Odontologia

Wilson Chediek , presidente da Associação Paulista 
de Cirurgiões-Dentistas Mesa Redonda: Ordens debatem principais desafios das profissões autorreguladas
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vai exigir regulação adicional”, dando como 
exemplos a cibersegurança e as biotecnolo-
gias.

Daniel Fortuna do Couto, da Ordem dos Ar-
quitetos, esclareceu que nos últimos anos so-
freram “com as agruras da crise e depois com 
o boom que aconteceu com a reabilitação e 
os novos mercados de arrendamento. Daí, a 
necessidade de uma regulação muito ativa, 
persistente e permanente”.   

Graça Raimundo, da Ordem dos Nutricio-
nistas, afirmou que, “em termos europeus, 
somos o país que é exemplo em termos de 
regulação da profissão”, o que considerou 
“uma mais-valia” para a “profissão e cida-
dão”.

Para Isabel Trindade, vice-presidente da Or-
dem dos Psicólogos, “é essencial o papel re-
gulatório da Ordem, até porque não há tan-
tas outras entidades a regular a profissão” 
e alertou para a importância da regulação 
enquanto promotora da saúde pública. 
João Paulo Carvalho, da Ordem dos Enfer-
meiros, revelou que, “neste momento, as 
ordens, nomeadamente a dos enfermeiros, 
não têm capacidade de executar tudo aquilo 

Mónica Maia Mendes, da Ordem dos 
Biólogos, explicou que são “tutelados 
por três ou quatro ministérios diferen-
tes. Portanto, temos que responder 
perante diversidades muito diferentes. 
Temos ainda outro problema. É uma 
profissão regulada há 20 anos. No en-
tanto, ainda não é reconhecida pelo 
próprio Estado”.  

António Cunha, da Ordem dos Economistas, 
revelou que a sua “luta é que o Estado fizes-
se respeitar a lei que fez em 1999”, ou seja, 
“gostava de ter um bocadinho da intervenção 
do Estado, que o Estado me adjudicasse a mim 
como Estado de lei a apreciação de projetos”.

Segundo Rui Assis, da Ordem dos Advo-
gados, “a regulação da profissão confun-
de-se com a regulação do mercado, que é 
um risco que nos parece ser grave e sério 
e sobre o qual as ordens devem ter uma 
profunda reflexão”. Perante os novos 
desafios da atual sociedade, lançou uma 
ideia para pensamento: “Quais são os no-
vos rostos da regulação?”

José Carlos Resende, da Ordem dos So-
licitadores e dos Agentes de Execução, 

Jorge Silva, bastonário dos Notários, defen-
deu que “estamos a entrar num novo pa-
radigma de prestação de serviços desmate-
rializada, de concorrência global e, por isso, 
temos que nos preparar para o que aí vem”, 
ou seja, “a desregulamentação daquilo que 
são as funções tradicionais da profissão” e 
“adaptar as funções da Ordem” a esta rea-
lidade.

Luísa Anacoreta Correia, da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas, enumerou 
algumas preocupações, entre elas, “o cui-
dado que há que ter na transposição das 
diretivas e regulamentos europeus. A nossa 
profissão é de muito rigor, muito técnica 
e muito difícil de compreender pelo mun-
do em geral. Tem havido grandes erros na 
transposição de legislação que nos afeta 
diariamente”. 

Para Sónia Miranda, da Ordem dos Médicos 
Veterinários, “o seu grande desafio neste 
momento é tentar regular uma profissão 
que efetivamente tem dados diários muitís-
simo mais semelhantes ao que se passa, por 
exemplo, na medicina, na medicina dentária, 
e outras áreas”, indicando como desafios re-
gulamentar as novas tecnologias, bem como 
a publicidade dentro da saúde. 

Entre os assuntos em cima da “Mesa Redon-
da: Ordens Profissionais”, destaque para a 
formação de recursos humanos, o reconhe-
cimento de qualificações, a legislação euro-
peia e nacional, nomeadamente em termos 
concorrenciais, a publicidade, a qualidade 
dos serviços, e a mobilidade, em particular 
no contexto europeu. Os intervenientes no 
painel aproveitaram ainda o encontro para 
debater o impacto das tecnologias de infor-
mação e comunicação, os desafios da digita-
lização nestas profissões, o interesse público 
e o das corporações e dos investidores, assim 
como o sigilo profissional e da proteção de 
dados.

DIPLOMAS ENCERRAM COME-
MORAÇÕES
“A origem da palavra comemorar - com-
memorare, em latim - significa “trazer à 
memória”. Também “significa recordar 
com”. Para que fique convenientemente 
registado este percurso, trazemos à me-
mória alguns dos principais momentos no 
álbum dos nossos 20 anos”. Foi assim que o 
bastonário da OMD se referiu ao momen-
to especial que a Ordem viveu em 2018. 
Orlando Monteiro da Silva falou aos pre-
sentes sobre a iniciativa que “talvez mais 
mobilizou um grupo profissional numa 
Ordem de forma absolutamente livre e vo-
luntária”. “Decidimos ainda no Conselho 
Diretivo, comemorar, recordar com todos 

que é a sua regulação” e apontou os proble-
mas dos enfermeiros, que são já conhecidos 
do público.

Alexandre Lourenço, da Ordem dos Médicos, 
esclareceu que “o que interessa às ordens é a 
nossa capacidade de autorregulação. Regu-
lar uma profissão técnica com características 
muito específicas tem que ser feita interpaz 
porque nós conhecemos as especificações de 
cada profissão”. 

reconheceu que atualmente “é preciso 
desregular um bocadinho ou regular 
melhor, porque temos umas vezes ex-
cesso de regulação, outras vezes falta 
dela”. 

Fernanda da Silva Araújo, bastonária da Or-
dem dos Despachantes Oficiais, contou que 
estão “com um problema, que acho que é 
um problema comum, que é a eficácia da 
regulação”. 
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NÚMEROS 

6.798 congressistas

5.000 visitantes por dia à 

Expodentária Portugal

15.800 visitantes no total 

139 expositores

507 stands

Prémios OMD/ Pierre Fabre 
O trabalho científico dos médicos dentistas voltou a ter palco no 27º Congresso, onde os profissionais puderam submeter as suas 
investigações e pesquisas. Este ano, foram rececionadas 110 apresentações científicas (90 pósteres e 20 comunicações orais).

As melhores apresentações candidatas a prémio foram distinguidas pela OMD. Os vencedores dos galardões OMD/ Pierre Fabre 
receberam a sua distinção na tarde de 10 de novembro, pelas mãos de Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, Ricardo Faria 
e Almeida, presidente da Comissão Científica da OMD, Filomena G. Salazar, presidente da Comissão Organizadora do 27º Congresso 
da OMD, Ana Cristina Mano Azul, presidente do Conselho Fiscal da OMD, Luís Filipe Correia, presidente do Conselho Deontológico e 
de Disciplina, Paulo Ribeiro de Melo, presidente da Mesa do Conselho Geral da OMD, João Caramês, presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Hugo Costa, diretor de negócios da Pierre Fabre Portugal, e Victor Gomes, coordenador da visita médica da Pierre Fabre 
Portugal.

os colegas, em encontros por todo 
o país, através da entrega de um 
diploma evocativo de um título 
profissional que a Ordem atri-
bui: o de médico dentista”, dis-
se, enquanto revelou que foram 
“emitidos diplomas a pedido de 
5147 colegas aderentes”. “Uma 
demonstração genuína da nossa 

Os médicos dentistas Paulo Durão Maurício, em representação de Joana Cunha Pereira (póster de investigação), Justine Manach (comunicação oral de 
investigação), Joana Borges Silva (comunicação de casos clínicos), Margarida Bastos Lopes (póster de casos clínicos), Anabela Paula (comunicação oral de 
revisão), Sofia Lobo (póster de revisão) e Orlando Martins (comunicação oral de vídeo) subiram ao palco para receberem os prémios OMD/Pierre Fabre
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Tome nota…
Veja todos as reportagens do 27º 
Congresso no canal Youtube da 
OMD, em https://www.youtube.
com/user/MedicosDentistas 

vitalidade enquanto classe profissional, 
orgulhosa do seu título”, notou. 

Esta iniciativa culminou com as boas-vin-
das à profissão. No último dia do encon-
tro anual de medicina dentária, cerca 
de 350 médicos dentistas formados em 
2018 receberam o seu diploma “de certi-
ficação do seu título profissional recém-
-adquirido”.

No final ficou a certeza de prova supera-
da. “Esta edição do congresso ultrapassou 
todas as metas que nos propusemos atin-
gir”. O elevado número de congressistas 
“é um forte sinal do dinamismo atual da 
medicina dentária, do crescente reconhe-
cimento da nossa profissão e da maturi-
dade na organização dos nossos Congres-
sos”, concluiu Filomena Salazar. Em 2019, 
o congresso da OMD regressa a Lisboa. 



omd | 26
Editorial

omd | 26
Formação&Ciência

Os números 38 e 39 da Revista da Ordem dos Médicos Dentistas trazem na capa os títulos “OS 
NÚMEROS DA ORDEM 2018” e “BARÓMETRO DA SAÚDE ORAL 2018”. 
A primeira apresenta um estudo com os principais indicadores da profissão em Portugal. E o “Baró-
metro” avalia os principais indicadores dos hábitos, acesso, perceções e motivações da população 
portuguesa. 
2018 comemora os 20 anos da OMD e 2019 assinala os 40 anos da medicina dentária, a partir da 
formação dos primeiros médicos dentistas pelas faculdades portuguesas em 1979. 
O propósito da medicina dentária e dos seus profissionais é a promoção da saúde oral da popu-
lação. E, neste sentido, desde então os indicadores de saúde oral da população têm apresentado 
melhores resultados. As faculdades de medicina dentária, as associações da profissão e a OMD 
trabalham neste sentido. 
Contudo, os 2 estudos citados mostram uma realidade preocupante. 
Por um lado, “Portugal atingiu em 2017 um rácio de 1 médico dentista por 1033 habitantes, prati-
camente o dobro da recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 1 médico dentista 
para 2000 habitantes”, com mais de 11 mil inscritos na OMD. 
Ao mesmo tempo, o Barómetro, na sua quarta edição, conclui que “aumentou o número de por-
tugueses que não vão ao médico dentista”, revelando que mais de 30% da população não vai ao 
médico dentista ou que apenas o faz em caso de urgência. O mesmo estudo acrescenta que 41% 
dos portugueses não vão a uma consulta de medicina dentária há mais de 1 ano. 
O que contrasta com a quantidade excedente de profissionais. A área metropolitana do Porto com 
1 médico dentista para cada 707 habitantes é a região com menor rácio. O Alentejo aparece com 
o maior rácio, com 2741 habitantes para cada profissional. 
O “Barómetro” indica que as causas do baixo acesso da população às consultas de Medicina Den-
tária são “a pouca informação sobre a importância destes cuidados e o seu impacto na saúde geral, 
assim como questões financeiras”. 70% dos inquiridos afirmam que têm falta de dentes naturais. 
Destes, 55% não estão reabilitados. 
63% das famílias com menores de 6 anos no agregado nunca visitam o médico dentista. Entre os 
inquiridos que afirmaram ter feito a consulta, 64% recorreram ao “cheque-dentista”. 
Uma leitura qualitativa mais atenta da realidade revela graves desigualdades no acesso aos cuida-
dos de saúde oral, “especialmente entre as pessoas mais vulneráveis e de menores rendimentos, 
sobretudo no que toca à prevenção – segundo o Conselho Europeu de Médicos Dentistas”. Muitas 
vezes estas populações só acedem a cuidados de saúde oral em caso de emergência. 

VIVEMOS ATUALMENTE UM PARADOXO: UM NÚMERO EXCESSIVO DE MÉDICOS DENTISTAS 
E A FALTA DE ACESSO À SAÚDE ORAL DA MAIOR PARTE DA POPULAÇÃO PORTUGUESA. 

Para garantir o acesso de todos os cidadãos, o governo deve incluir a saúde oral nas suas estraté-
gias de saúde pública, incluindo definitivamente a medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde, 
integrando mais médicos dentistas nos centros de saúde e hospitais e estabelecendo acordos entre 
o Estado e as clínicas privadas para o financiamento de consultas de saúde oral. 
Esta política de saúde deve incluir também a Educação. As escolas, que desde a infância formam o 
novo cidadão, devem ter um papel mais importante na conquista da saúde oral. A educação para 
a saúde deve incluir mais informação para os alunos e os seus pais, uma dieta equilibrada com 
redução no consumo de açúcar e uma rotina diária de higiene oral com o intuito de criar hábitos 
e comportamentos saudáveis. 
Também será necessário redefinir currículos universitários para uma medicina dentária com ênfase 
na saúde pública, de educação e promoção de saúde, com uma mentalidade preventiva e multidis-
ciplinar de intervenção comunitária, com responsabilidade social. Um profissional que ultrapassa as 
paredes do consultório tradicional.

Cassiano Scapini
Médico dentista
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A investigação no campo dos biomateriais e engenharia tecidular tem-se cen-
trado em materiais que melhorem os processos de cicatrização e regeneração, 
que requerem a interação de uma elevada multiplicidade celular (Ghanaati et 
al., 2014). Nas últimas décadas, os preparados de sangue autólogo, pela sua 
composição rica em fatores de crescimento e elevada biocompatibilidade, têm 
sido amplamente estudados e aplicados em diversas especialidades da Medi-
cina (Theys 2018; Castro et al. 2017a; Castro et al. 2017b; Fredes 2017, Ding 
2013), apesar da confusão criada pela utilização de diferentes terminologias 
(Agrawal 2017). Devido à constante evolução dos protocolos de preparação e 
desenvolvimento de novas aplicações clínicas, esta revisão da literatura visa 
explanar a evidência científica que suporta a utilização deste biomaterial au-
tólogo. 

PERSPETIVA HISTÓRICA - Preparados de sangue autólogo

A fibrina rica em plaquetas (PRF), um concentrado plaquetário de 2ª geração, 
foi introduzida por Choukroun e colaboradores em 2000, adquirindo algum des-
taque na área da Medicina Dentária a partir de 2006 (Choukroun et al. 2006a, 
2006b, Dohan et al., 2006a,b,c). 

Fibrina rica em plaquetas (PRF) - Aplicações 
em Periodontologia e Implantologia

Autor: Ricardo Alves
Morada: Campus Universitário Quinta da 
Granja, Monte da Caparica
E-mail: ralves@egasmoniz.edu.pt

Plasma Rico em Plaquetas Puro (P-PRP) Suspensão líquida sem leucócitos*
Gel**

Vivostat PRF, Anitua PRGF, PRGF-En-
doret

Plasma Rico em Plaquetas e Leucócitos 
(L-PRP)

Suspensão líquida com leucócitos*
Gel**

Plateltex, Curasan Regen, Smar-
tPReP, PCCS, Magellan

Fibrina Rica em Plaquetas Pura (P-PRF) Fibrina sólida sem leucócitos Fibrinet

Fibrina Rica em Plaquetas e Leucócitos 
(L-PRF)

Fibrina sólida com leucócitos Choukroun PRF, PRF avançado 
(A-PRF) e PRF injetável (i-PRF) [Duo 
Process], L-PRF [Intra-Lock], fatores 
de crescimento concentrados (CGF)

Tabela 1 - Dependendo do seu conteúdo em leucócitos e arquitetura de fibrina os concentrados plaquetários podem ser clas-

sificados em 4 grandes famílias.

*Sem ativação. ** Após ativação.

Neste protocolo, o sangue é colhido do paciente e é imediatamente centri-
fugado a uma velocidade de 2700 RPM durante 12 minutos, sem adição de 
nenhum anti-coagulante ou outro aditivo (Dohan et al., 2006a, Fujioka-Ko-
bayashi et al., 2017, Ghanaati et al., 2014). Esta matriz tridimensional de 
fibrina é capaz de mimetizar a estrutura da matriz extracelular, facilitando 
o processo de migração celular (Ghanaati et al., 2014). Por outro lado, con-
tém diversas células como plaquetas, linfócitos T e B, monócitos, neutrófilos, 
células tronco e fatores de crescimento (Ghanaati et al., 2014). Devido à 
sua densa rede de fibrina e aprisionamento de proteínas e células, o PRF 
apresenta uma libertação mais lenta de fatores de crescimento ao longo do 
tempo, podendo durar 7 a 10 dias (Fujioka-Kobayashi et al., 2017, Hartshor-
ne & Gluckman, 2016).
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As velocidades de centrifugação mais altas provocam a deposição das células no 
fundo dos tubos de centrifugação. A centrifugação a uma velocidade mais baixa 
(força G menor) aumenta o número de leucócitos na matriz de PRF. Diversos fa-
bricantes modificaram os protocolos de centrifugação para otimizar o conteúdo 
celular e de fatores de crescimento destes preparados. 

Fig 1 - a) Recolha de sangue venoso com tubos 
de vácuo (10ml). Podem ser recolhidos entre 2 e 
12 tubos dependendo do tipo de procedimento; 
b) O sangue deve ser centrifugado no período de 
1 a 2 minutos após a sua recolha, caso contrário 
começará a coagular no tubo sem a adição de 
anticoagulantes e irá alterar as propriedades do 
material (Ghaanati et al., 2014).A B

Protocolo L- PRF standard (protocolo original de Choukroun) 3000 RPM 10 min

Protocolo de Dohan (L-PRF) 2700 RPM 12 min

PRF avançado de Choukroun  (A-PRF) 1300 RPM 8 min

PRF injetável de Choukroun  (i-PRF) 700 RPM 3 min

Tabela 2 - Protocolos de centrifugação para a preparação de diferentes formas de PRF. 

O próprio Choukroun modificou o protocolo inicial introduzindo o A-PRF (PRF 
avançado) e i-PRF (PRF injetável). No A-PRF o sangue é centrifugado a uma veloci-
dade 1300 RPM durante 8 minutos, resultando numa maior concentração de leu-
cócitos no coágulo de PRF. Adicionalmente, a centrifugação a baixa rotação pare-
ce aumentar significativamente a proliferação, migração celular e a libertação de 
fatores de crescimento (Fujioka-Kobayashi et al., 2017). O maior conteúdo em leu-
cócitos do L-PRF apresenta-se como uma vantagem, uma vez que estas células são 
capazes de orientar o recrutamento de vários tipos de células importantes para o 
processo de cicatrização tecidular (Ghanaati et al., 2014). Existem diversos fatores 
de crescimento presentes no L-PRF: fator de crescimento derivado de plaquetas 
(PDGF), fator de crescimento transformador β (TGF-β), fator plaquetário 4 (PF4), 
factor de crescimento endotelial vascular (VEGF), fator de crescimento epidérmi-
co (EGF), fator de crescimento de células endoteliais (ECGF), fator de crescimento 
endotelial derivado de plaquetas (PDEGF), fator de crescimento semelhante à in-
sulina (IGF), osteocalcina, osteonectina, fibrinogénio, vitronectina, fibronectina e 
trombospondina. Estes fatores de crescimento presentes são capazes de induzir a 
diferenciação de fibroblastos gengivais, osteoblastos e queratinócitos (Dohan et 
al., 2006a,b,c). O L-PRF pode influenciar positivamente a cicatrização através dos 
granulócitos/macrófagos e dos fatores de crescimento presentes. Os macrófagos 
são responsáveis por um aumento de 23 vezes na diferenciação de osteoblastos 
(Chang et al., 2008). Por outro lado, os macrófagos parecem desempenhar um 
papel importante na integração dos biomateriais (Miron & Bosshardt, 2016).

O PRF é altamente biocompatível devido à sua natureza autóloga, fácil de prepa-
rar e manusear e com um custo acessível (Fujioka-Kobayashi et al., 2017, Ghanaa-
ti et al., 2014). Tem sido sugerida a sua utilização em inúmeros procedimentos em 
Medicina e Medicina Dentária como exodontia de terceiros molares, tratamen-
to de fístulas e comunicações oro-antrais, enucleação de quistos, cirurgia apical, 
preservação alveolar, regeneração de defeitos ósseos verticais e de furca, reco-
brimento radicular, regeneração óssea guiada e elevação do seio maxilar (Castro 
et al. 2017a; Castro et al. 2017b). Pequenas variações na técnica podem levar a 
uma alteração das propriedades do PRF com possíveis implicações nos resultados 
clínicos, pelo que se sugere que o protocolo definido pelo fabricante seja escru-
pulosamente cumprido (Fig. 1-5).
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Fig 2 – a, b) - Centrífuga utilizada na preparação do PRF. Os tubos devem ser colocados de forma balanceada 
na centrífuga para evitar a produção de vibrações. Em pacientes anticoagulados, alguns autores sugerem 
aumentar o tempo de centrifugação ou esperar mais tempo após a centrifugação antes de remover o coágulo 
do tubo, no entanto ainda existe pouca evidência em relação a esta questão.

Fig 4 - A PRF box consiste numa caixa perfurada com uma prensa que permite a criação das membranas de PRF 
com espessura constante. Possui também três cilindros onde é inserido um coágulo de PRF e posteriormente um 
pistão metálico que permite a criação de Plugs de PRF. No fundo da caixa, após os coágulos serem prensados 
acumula-se um exsudado rico em fibronectina e vitronectina que pode ser reaproveitado para hidratar bioma-
teriais ou irrigar a zona da cirurgia. 

Fig 3 - a) A centrifugação do sangue origina a sua 
separação em 3 frações: Plasma acelular no topo, 
coágulo de PRF no meio e eritrócitos no fundo. 
Após a centrifugação as tampas devem ser removi-
das e os tubos devem repousar durante 5 minutos 
no suporte; b) Coágulo de PRF após centrifugação. 
A porção contendo eritrócitos (camada inferior) 
deve ser cuidadosamente removida com uma 
tesoura. Cada coágulo contém 97% das plaquetas 
e cerca de metade dos leucócitos da amostra de 
sangue recolhida.
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Fig 6 - Tratamento de recessão gengival com recurso a um retalho de reposicionamento coronal e membrana de PRF. a) Situação inicial; b) Adaptação 
da membrana de PRF; c) Situação após 4 meses.

APLICAÇÕES EM PERIODONTOLOGIA

Cirurgia Plástica Periodontal
O objetivo da cirurgia plástica periodontal é conciliar os melhores resultados clí-
nicos com técnicas cirúrgicas minimamente invasivas que propiciem uma cicatri-
zação mais rápida, um menor desconforto pós-operatório e uma maior satisfação 
e aceitação por parte do paciente (Agarwal et al. 2016) [Fig. 6].

A título de exemplo, Agarwal e colaboradores (2016) compararam a eficácia 
do retalho de reposicionamento coronal (RRC) sob abordagem microcirúr-
gica para o tratamento de recessões gengivais Classe I e II de Miller com o 
uso de PRF ou membrana amniótica (MA) em comparação com RRC isolada-
mente. Neste estudo, com a duração de 6 meses e que envolveu 23 pacientes 
e um total de 45 defeitos, os autores verificaram que quer o PRF+RRC quer 
a MA+RRC apresentam melhores resultados que o RRC isoladamente. A re-
dução da altura da recessão foi superior no grupo PRF+RRC, com valores 
médios de 1,47±0,92 mm (56%); seguido pela MA+RRC com um valor médio 
de 0,67±1,23 mm (36%), e por último o grupo RRC onde o valor médio foi 
de 0,60±1,06 mm (33%), sendo a diferença estatisticamente significativa. 
Curiosamente, apesar de se tratarem de recessões classe I e II de Miller só 
foi obtido recobrimento radicular completo em 33.3% das localizações do 
grupo PRF+RRC e em 26.6% das localizações do grupo MA+RRC (Agarwal et 
al., 2016).

A utilização de enxertos de tecido mole é cada vez mais frequente em ci-
rurgia plástica periodontal e peri-implantar, apesar da morbilidade pós-
-operatória ser considerável e poder reduzir a sua aceitação por parte dos 
pacientes. Neste sentido, vários autores têm procurado estudar o efeito da 
aplicação de membranas de PRF na cicatrização da zona dadora de enxertos 
gengivais (Fig. 7).

Fig 5 a, b) - Após 2 minutos de prensagem as membranas de PRF encontram-se prontas a serem utilizadas. Idealmente após a sua preparação as membranas devem 
ser utilizadas imediatamente, embora possam ser armazenadas até 2-3 horas desde que permaneçam hidratadas. A zona inferior (adjacente à camada de glóbulos 
vermelhos) é a mais rica em plaquetas e células mesenquimatosas; c) As membranas de PRF apresentam elevada elasticidade e resistência, podendo ser suturadas.
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Fig 7 - Utilização da membrana de 
PRF na zona dadora de enxertos 
gengivais a) cicatrização após uma 
semana; b) cicatrização após duas 
semanas.

Dois ensaios clínicos randomizados demonstraram o poder de cicatrização e de 
redução da morbidade do L-PRF em feridas palatinas após a colheita de enxerto 
gengival livre (Femminella 2016, Ozcan 2017). Adicionalmente, o PRF pode ser 
utilizado no tratamento de complicações. Vinita et al. (2012) descreveram um 
caso onde as membranas de PRF contribuíram para a cicatrização de uma necrose 
da mucosa palatina com exposição óssea subsequente à recolha de um enxerto 
de tecido conjuntivo, obtendo-se epitelização completa da zona às duas sema-
nas. É importante referir que a comparação dos diversos estudos que avaliam a 
cicatrização dos tecidos moles é difícil devido à variedade de índices utilizados 
(Strauss et al., 2018).

CIRURGIA REGENERATIVA

A regeneração das estruturas periodontais perdidas é o objetivo final do trata-
mento periodontal, de forma a restaurar a saúde, a função e a estética. Os prin-
cipais resultados para determinar o sucesso clínico do tratamento periodontal 
regenerativo são: a redução da profundidade de sondagem (PS), ganho do nível 
inserção clínica (NIC), diminuição da profundidade do defeito ósseo e preenchi-
mento radiográfico do mesmo (Shah et al. 2014).

Ao longo dos tempos têm sido utilizados diversos tipos de biomateriais no tra-
tamento de defeitos ósseos verticais com resultados variáveis (Shah et al. 2014). 
Alguns autores têm procurado explorar as propriedades biológicas do PRF, utili-
zando-o no tratamento de defeitos periodontais. Nestes casos o PRF é introduzi-
do no defeito depois de removido todo o tecido de granulação, sendo posterior-
mente coberto com membranas do mesmo material.

A aplicação de PRF no tratamento de defeitos verticais em pacientes com perio-
dontite demonstrou melhores resultados clínicos e um maior preenchimento do 
defeito comparativamente a um retalho de acesso sem utilização de biomate-
riais (Sharma & Pradeep 2011, Thorat et al. 2011). Chandradas e colaboradores 
(2016) compararam o efeito da utilização isolada do L-PRF, a utilização do L-PR-
F+xenoenxerto e o retalho de acesso na regeneração de defeitos verticais em 
36 pacientes. Os autores observaram uma maior redução na profundidade de 
sondagem, um maior ganho de inserção e um maior preenchimento ósseo do 
defeito (avaliado radiograficamente) nos casos em que foi utilizado o L-PRF em 
conjunto com um xenoenxerto.

É importante ter em conta que a rede de fibrina do PRF desintegra-se ao fim 
de 7 a 11 dias (Simonpieri et al., 2011). Uma vez que para a regeneração dos 
defeitos periodontais é normalmente exigido que a membrana mantenha a sua 
integridade durante 4 a 6 semanas, o tempo em que a membrana de PRF man-
tém a sua integridade pode revelar-se insuficiente. Um estudo realizado por Sam 
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e colaboradores observou uma degradação de 36% em peso das membranas de 
L-PRF após uma semana, enquanto as membranas de colagénio apresentam uma 
diminuição de 8% no mesmo período.

Panda e colaboradores (2016) avaliaram o efeito adicional da utilização de mem-
branas de L-PRF na regeneração de defeitos ósseos verticais com membranas de 
colagénio. Neste estudo de boca dividida envolvendo 16 pacientes, os autores 
observaram, ao fim de 9 meses, uma maior redução da profundidade de sonda-
gem, ganho de inserção clínica e diminuição da altura (radiográfica) do defeito 
comparativamente às localizações onde foi utilizada apenas uma membrana de 
colagénio.

Uma revisão sistemática com meta-análise de 2014 efetuada por Shah e colabo-
radores procurou determinar os resultados clínicos e radiográficos da utilização 
do PRF comparativamente ao retalho de acesso. Nesta revisão foram incluídos 5 
estudos, perfazendo um total de 298 localizações tratadas com PRF isoladamente 
ou em combinação com um substituto ósseo. A metanálise mostrou melhorias 
clinicamente significativas nos vários parâmetros periodontais como profundida-
de de sondagem, nível de inserção clínico e profundidade intraóssea do defeito 
quando os defeitos infraósseos foram tratados com PRF comparativamente ao 
retalho de acesso (Shah et al., 2014). O ganho de inserção clínico no grupo PRF 
variou entre os 3.03 ± 1.16 mm e os 4.73 ± 0.88 mm, enquanto no grupo retalho 
de acesso oscilou entre os 1.40 ± 1.06 mm e os 2.83 ± 0.91 mm. Relativamente 
ao preenchimento ósseo, no grupo PRF ele variou entre os 46.90% e os 56.46 ± 
9.26%, enquanto no grupo retalho de acesso se situou entre os 1.56% ±15.12% 
e os 28.66%. A meta-análise mostrou uma diferença média padronizada de 0,95 
mm no NIC (0.20-1.71) e de 2.33 mm para a redução da profundidade do defeito 
ósseo (1.43-3.23 mm) após o tratamento com PRF quando comparado ao retalho 
de acesso. De salientar que, na análise da qualidade dos estudos incluídos nesta 
revisão, apenas um apresentava um risco baixo de viés, sendo que os restantes 
apresentavam um risco moderado.

Relativamente à regeneração de defeitos de furca ainda existem poucos dados 
disponíveis.

APLICAÇÕES EM IMPLANTOLOGIA
Preservação alveolar
Após a extração de um dente ocorre uma marcada reabsorção do osso alveolar no 
sentido vertical e horizontal. Têm sido descritos vários procedimentos e materiais 
com a finalidade de preservar as dimensões da crista alveolar. Uma revisão sistemá-
tica de 2017 (Castro et al., 2017b) conclui que o L-PRF utilizado isoladamente melho-
rou a preservação da largura da crista comparativamente à cicatrização espontânea. 
Dos 8 artigos incluídos muitos relatam uma melhor cicatrização dos tecidos moles e 
todos relatam uma menor dor, no entanto as cintilografias não revelaram uma me-
lhor cicatrização óssea nos alvéolos onde foi aplicado L-PRF. A grande variabilidade 
dos dados não permitiu aos autores realizar uma meta-análise dos dados. Apenas 
metade dos estudos avaliou a ocorrência de efeitos adversos (Castro et al., 2017b). 
Em relação à qualidade dos estudos, 6 foram considerados com um risco moderado 
de viés e 2 com um elevado risco.

Em 2018 foi publicada outra revisão sistemática que excluiu alguns dos estu-
dos incluídos na revisão sistemática anterior por serem aplicados na zona dos 
terceiros molares, por ausência de grupo controlo ou número insuficiente de 
pacientes. Nesta revisão foram incluídos apenas 2 estudos com o L-PRF isola-
damente e outro com o L-PRF em conjunto com um aloenxerto. Ainda assim os 
autores concluem que o PRF pode diminuir a reabsorção óssea alveolar (Strauss 
et al., 2018).

É importante salientar que os estudos incluídos nestas duas revisões utilizam um 
número variável de membranas (de 2 a 7) o que pode justificar alguma variação 
nos resultados. 

REGENERAÇÃO ÓSSEA / ELEVAÇÃO DO SEIO MAXILAR 
A utilização de fatores de crescimento tem sido sugerida como coadjuvante aos en-
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xertos ósseos (Castro et al., 2017b) [Fig. 8]. Apesar de existirem diversos relatos de casos 
e séries de casos, uma revisão sistemática de 2018 não conseguiu chegar a nenhuma 
conclusão uma vez que existe apenas um RCT disponível (Dragonas et al., 2018).

Alguns autores consideram que as membranas de L-PRF carecem de algumas proprie-
dades que lhes permitam ser uma alternativa às membranas de colagénio (Panda et al., 
2016). As membranas de PRF apresentam um comportamento diferente das membranas 
de colagénio e PTFE, sofrendo uma rápida degradação e não apresentando capacidade 
de manutenção de espaço. A sua utilização pode, contudo, resultar numa indução dos te-
cidos gengivais e do periósteo e funcionar como uma barreira competitiva que impede a 
migração das células epiteliais para o interior do defeito (Hartshorne & Gluckman, 2016).

O PRF também foi utilizado em elevações do seio maxilar, isoladamente ou em conjun-
to com substitutos ósseos. Quanto à utilização isolada do L-PRF existem apenas relatos 
de casos e séries de casos, em que o L-PRF é utilizado na técnica de janela lateral ou 
abordagem crestal simultaneamente com a colocação dos implantes, facto que pode 
contribuir para a manutenção de espaço e influenciar positivamente os resultados (Cas-
tro et al., 2017b). Strauss e colaboradores numa revisão sistemática de 2018 que incluiu 
apenas 2 estudos em que o PRF foi utilizado em conjunto com um xenoenxerto con-
cluem que o PRF não aumentou a neoformação óssea e a taxa de sobrevivência dos im-
plantes, considerando que evidência existente é inconclusiva. Resultados semelhantes 
são obtidos por Dragonas et al. noutra revisão sistemática também de 2018. Segundo 
os autores, a utilização de L-PRF em procedimentos de elevação do seio maxilar não 
está associada a resultados mais favoráveis.

As membranas de PRF podem ser uma alternativa económica para a proteção da 
membrana de Schneider ou para o tratamento de perfurações, no entanto também 
aqui é necessária a realização de estudos adicionais (Simonpieri et al., 2011).

COLOCAÇÃO DE IMPLANTES
Dois ensaios clínicos controlados avaliaram os benefícios obtidos no processo de os-
teointegração de implantes que foram recobertos com L-PRF no momento da sua 
colocação (Castro et al., 2017b). Num deles a utilização de L-PRF resultou num coefi-
ciente de estabilidade do implante (ISQ) significativamente superior, sendo que esse 
valor aumentou continuamente ao longo do tempo. Noutro dos estudos foi compa-
rada a perda óssea marginal em implantes recobertos versus não recobertos sendo 
que os implantes recobertos apresentaram uma perda óssea inicial 50% menor aos 3 
meses. Strauss e colaboradores numa revisão sistemática de 2018 referem que devido 
à heterogeneidade dos estudos é impossível chegar a conclusões definitivas sobre a 
utilização de PRF na colocação de implantes.

Fig 8 - a) Recolha do i-PRF do tubo especial; b) 
Adição de 1 a 2 membranas de A-PRF cortadas 
+ i-PRF a um xenoenxerto para a obtenção 
do steak bone; c) Steak bone pronto a ser 
utilizado; d,e) Utilização de steak bone, mem-
brana de colagénio e membranas de A-PRF em 
regeneração óssea após explantação de um 
implante. As membranas de PRF colocadas por 
debaixo do retalho, além do efeito benéfico ao 
nível da cicatrização dos tecidos moles podem 
ajudar a reduzir a incidência de perfurações do 
mesmo ou diminuir a contaminação em caso de 
pequenas exposições.
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TRATAMENTO DE PERI-IMPLANTITE
A peri-implantite levanta vários desafios no seu tratamento que justificam a procura de novas aborda-
gens terapêuticas, no entanto, existe apenas um ensaio clínico controlado que avalia a utilização do L-PRF 
no tratamento cirúrgico da mesma (Strauss et al., 2018).

Hamzacebi e colaboradores (2015) avaliaram o efeito de um retalho de acesso com e sem L-PRF no 
tratamento de defeitos ósseos resultantes de peri-implantite. Aos 6 meses os autores verificaram uma 
maior redução da profundidade de sondagem (2.8 ± 1.0 mm vs. 2.0 ± 0.7 mm) e maior ganho de inser-
ção (2.9 ±1.0 mm vs 1.4± 1.0 mm) nos casos tratados com L-PRF. O facto de existir apenas um estudo 
e de a anatomia dos defeitos não ser suficientemente descrita impedem que se retirem conclusões 
definitivas.

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS E PERSPETIVAS FUTURAS
Apesar dos protocolos atuais serem bastante mais simples existem vários fatores no processo de prepara-
ção, armazenamento e manipulação do PRF que podem levar a resultados inconsistentes. É fundamental 
que o clínico conheça e obedeça criteriosamente ao protocolo estabelecido. A procura de novas técnicas 
que melhorem a cicatrização e o sucesso/previsibilidade dos procedimentos regenerativos irá continuar 
a ter grande destaque e trará certamente novos desenvolvimentos. Em relação às técnicas atualmente 
disponíveis, as variações nos protocolos dificultam a comparação dos resultados clínicos. É fundamental a 
realização de ensaios clínicos controlados independentes para determinar qual o protocolo ideal. Outras 
questões ainda precisam de ser determinadas, como por exemplo, a vantagem da sua utilização em pa-
cientes com a cicatrização comprometida (diabéticos, fumadores), o impacto que determinadas doenças 
e fármacos que afetam a coagulação possam ter nas propriedades do L-PRF. De forma a recomendar a 
sua inclusão por rotina nos protocolos clínicos é fundamental determinar, com precisão, as vantagens 
adicionais da sua utilização.
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RESUMO
Tradicionalmente, os dentes permanentes imaturos com polpa necrótica e periodon-
tite apical são tratados com procedimentos de apexificação usando hidróxido de cál-
cio (CaOH2) ou realizando uma barreira apical com Agregado Trióxido Mineral (MTA) 
prévia ao preenchimento do canal radicular (Frank, 1966, Heithersay, 1975, Rafter, 
2005). O procedimento de apexificação com CaOH2 geralmente engloba múltiplas 
visitas e um longo período de tempo de tratamento (Rafter, 2005). O tratamento 
prolongado com CaOH2 pode romper as ligações entre as fibras de colagénio e os 
cristais de hidroxiapatite dentinários, o que conduz à redução da microdureza e au-
mento da suscetibilidade à fratura (Andreasen et al., 2002). Uma barreira apical com 
MTA encurta o tempo de tratamento (Rafter, 2005). O tratamento de apexificação 
com CaOH2 ou com barreira apical de MTA é biocompatível e bioactivo (Rafter, 2005, 
Chala et al., 2011), no entanto, um procedimento de apexificação em dentes perma-
nentes imaturos com polpa necrótica, não tem potencial para restaurar a vitalidade 
do tecido danificado no espaço do canal e promover a maturação da raiz (espessa-
mento das paredes do canal radicular e/ou encerramento apical).

A Sociedade Europeia de Endodontologia (ESE) e a Associação Americana de En-
dodontistas (AAE) divulgaram declarações de posicionamento e considerações 
clínicas para a endodontia regenerativa (Galler et al., 2016a, AAE, 2013).

O tratamento endodôntico regenerativo (RET) contempla procedimentos que 
permitem o desenvolvimento da raiz, aumento da espessura da parede do canal 
e o encerramento apical (Sachdeva et al., 2015, He et al., 2017).

A produção de matrizes usando um concentrado de plaquetas de segunda gera-
ção conhecido como fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-PRF® - Intra-Lock 
International - Boca Raton, FL, EUA) de natureza totalmente autóloga, contendo 
fatores de crescimento e citocinas aprisionadas numa rede/matriz de fibrina de 
polimerização livre, pode aumentar o potencial de regeneração dos tecidos mo-
les e duros (Dohan et al., 2006a).

Apresentamos um caso clínico onde foram utilizados procedimentos endodôn-
ticos regenerativos modificados, utilizando L-PRF® como matriz e fonte de fa-
tores de crescimento para tratamento de um incisivo lateral superior imaturo 
necrosado com ápice aberto e abcesso apical crónico associado, introduzindo o 
tema da “Bio-Obturação”.

INTRODUÇÃO

Os métodos tradicionais de tratamento de dentes permanentes imaturos com 
polpa necrótica e periodontite apical incluem a apexificação com CaOH2 ou a 
apexificação com barreira apical de MTA, no entanto, a terapia regenerativa ou 
de revitalização está a tornar-se uma opção terapêutica válida. 

O termo “revascularização” foi usado inicialmente (Iwaya et al., 2001), sendo 
posteriormente proposta a “revitalização” como um termo mais aplicável, pois 
os tecidos regenerados no espaço do canal não são apenas vasos sanguíneos, 
mas também tecidos duros e moles (Huang and Lin, 2008). O termo “endodontia 
regenerativa” foi adotado pela AAE em 2007 (Murray et al., 2007). A endodontia 
regenerativa aplica o conceito da tríade de engenharia de tecidos, colocando 
células-estaminais, uma matriz biomimética e fatores de crescimento bioativos 
no espaço do canal, na tentativa de regenerar o tecido pulpar danificado por 
infeção, por trauma ou devido a anomalias de desenvolvimento (Nakashima and 
Akamine, 2005). O termo “revitalização” foi usado pela declaração de posição 
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da ESE em 2016 (Galler et al., 2016a). Na literatura endodôntica, re-
vascularização, revitalização e endodontia regenerativa são usadas 
como sinónimos.

A endodontia regenerativa é definida como sendo um conjunto de 
“procedimentos baseados na biologia destinados a substituir estru-
turas dentárias danificadas, incluindo estruturas dentinárias e radicu-
lares, bem como células do complexo pulpo-dentinário” (Murray et 
al., 2007). Com base nessa definição, o RET tem como objetivo rege-
nerar nos dentes permanentes imaturos o complexo pulpo-dentiná-
rio danificado por infeção, trauma ou anomalia de desenvolvimento.

Segundo as “Considerações Clínicas para um Procedimento Regene-
rativo” sugeridas pela AAE, o RET é recomendado para dentes com 

polpa necrótica e ápice imaturo. Com base na classificação de Cvek do desenvol-
vimento radicular (Cvek, 1992), recomenda-se que dentes permanentes imaturos 
com polpa necrótica no estadio 1 (menos de 1/2 da formação radicular com o 
ápice aberto), estadio 2 (1/2 formação radicular com ápice aberto) e estadio 3 
(2/3 de desenvolvimento radicular com ápice aberto) são adequados para RET por 
causa da raiz curta, paredes do canal finas e ápice aberto uma vez que a apexifi-
cação não tem potencial para maturação da raiz (espessamento das paredes do 
canal e/ou desenvolvimento continuado da raiz). Dentes permanentes imaturos 
no estadio 4 (formação de raiz quase completa com o ápice aberto) podem ser 
manipulados com RET ou com uma barreira apical de MTA e preenchimento do 
canal radicular, porque as paredes do canal têm espessura e resistência suficien-
tes. Dentes permanentes imaturos com uma polpa necrótica que requerem reten-
ções intrarradiculares para restauração coronária não são adequados para o RET 
devendo-se optar por barreira apical de MTA e preenchimento do canal radicular.

O protocolo de tratamento varia consideravelmente, mas a maioria segue o mes-
mo princípio sugerido por Murray (Murray et al., 2007): instrumentação mínima; 
irrigação com NaOCl; medicação intracanalar com pasta tri-antibiótica (TAP) ou 
CaOH2; irrigação com agente quelante; indução de sangramento apical ou intro-
dução de hemoderivados no espaço do canal: barreira coronal de MTA ou outros 
compostos de Silicato de Cálcio, selamento e restauração coronária.

Os procedimentos endodônticos regenerativos permitem o desenvolvimento da 
raiz, aumentam a espessura da parede do canal e potenciam o encerramento 
apical (Sachdeva et al., 2015, He et al., 2017).

A irrigação com NaOCl em concentrações de 1 a 6% é indicada no RET (Kon-
takiotis et al., 2015), sendo que as Considerações Clínicas da AAE recomendam o 
uso do NaOCl a 1,5% seguido de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) a 17% 
(AAE, 2018). 

A ecologia microbiana nos canais de dentes permanentes imaturos com polpa 
necrótica infetada é semelhante à dos dentes permanentes maduros (Nagata et 
al., 2014), com bactérias que penetram nos túbulos dentinários e biofilmes que 
se organizam nas paredes do canal radicular (Kakoli et al., 2009, Lin et al., 2014).

O uso de agente antimicrobiano tópico para esterilizar o canal radicular infetado 
foi descrito por Grossman (Grossman, 1972). Mais tarde, Hoshino (Hoshino et al., 
1996) e Sato (Sato et al., 1996) utilizaram a TAP para esterilizar canais radiculares 
infetados in vitro. 

O CaOH2 é recomendado como medicação intracanalar no RET devido às suas 
propriedades antimicrobianas (Sjogren et al., 1991, Siqueira and Lopes, 1999, 
Mohammadi and Dummer, 2011). O CaOH2 tem um pH entre 12,4 e 12,8, propor-
cionando um meio desfavorável para a maioria das bactérias (Estrela et al., 1995). 
Além disso, o CaOH2 pode hidrolisar a porção lipídica dos lipopolissacarídeos da 
membrana celular das bactérias Gram-negativas (Safavi and Nichols, 1993). 

Foi demonstrado, in vitro, que a ligação de células apicais humanas à dentina ra-
dicular é mais efetiva quando utilizado o CaOH2 comparativamente à TAP (Kon-

Figura 1 - Esquema dos estadios de desenvolvimento radicular 
segundo Cvek. (A) Grupo I, <1/2 comprimento de raiz; (B) Grupo II, 
1/2 comprimento de raiz; (C) Grupo III, comprimento de raiz de 2/3; 
(D) Grupo IV, foramen apical aberto e comprimento da raiz quase 
completo; (E) Grupo V, foramen apical fechado e desenvolvimento 
radicular finalizado. Os grupos I, II e III mostram aberturas apicais 
amplas e divergentes (Plascencia et al., 2017).
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takiotis et al., 2015). Além disso, o CaOH2 aumenta ligeiramente as quantidades 
de TGF-β1 em comparação com o uso isolado do EDTA, embora este achado não 
tenha sido estatisticamente significativo (Galler et al., 2015). 

O desbridamento mecânico não é recomendado no RET para dentes permanentes 
imaturos com polpa necrótica, pois a remoção da dentina do canal radicular pode 
enfraquecer a raiz já fina e frágil e tornar a raiz mais propensa à fratura. Tal como 
na terapia endodôntica não cirúrgica e cirúrgica, o controle da infeção do canal 
radicular é a chave para o sucesso do RET. Foi sugerido que a irrigação por pressão 
negativa, a irrigação ultrassónica passiva ou a ativação multissónica podem ser usa-
das para melhorar a desinfeção efetiva dos canais radiculares (Fouad, 2017).

O EDTA é um agente quelante usado para remover a camada de smear-layer na 
terapia de canal radicular convencional (Mohammadi et al., 2013) e para libertar 
fatores de crescimento da matriz dentinária no RET (Galler et al., 2015). O EDTA 
tem atividade antimicrobiana fraca (Mohammadi et al., 2013). O uso de EDTA a 
17% fomenta o aumento da expressão de sobrevivência das células estaminais 
da papila apical (SCAP), bem como reverte parcialmente os efeitos nocivos do 
NaOCl (Martin et al., 2014). O EDTA provoca uma desmineralização da dentina 
expondo a matriz dentinária para libertar fatores de crescimento (Yamauchi et 
al., 2011, Galler et al., 2015, Galler et al., 2016b) O condicionamento da dentina 
com EDTA promove a adesão, a migração e diferenciação das células-estaminais 
(Galler et al., 2016b). Assim é recomendada uma irrigação final com EDTA antes 
da promoção do coágulo sanguíneo. 

Os fatores de crescimento são polipeptídeos produzidos por células imunoinfla-
matórias e tecidulares, ligados à matriz extracelular regulando diversos aspetos 
da função celular, entre os quais a sobrevivência, a proliferação, a migração e a 
diferenciação (Barrientos et al., 2008). Os fatores de crescimento têm tipicamente 
uma semivida curta sendo rapidamente eliminados.

Várias moléculas biológicas são incorporadas na matriz da dentina sendo liber-
tadas quando ocorre a desmineralização (Smith et al., 2012, Galler et al., 2015). 
Essas moléculas da matriz da dentina incluem fatores de crescimento, proteínas 
não-colagénicas e glicosaminoglicanos (Kim, 2017). Entre os fatores de cresci-
mento libertados da matriz dentinária, o fator de crescimento transformador β1 
(TGF-β1), os fatores de crescimento de fibroblastos 2 (FGF-2) e os fatores de cres-
cimento derivados de plaquetas (PDGF) aumentam a migração celular; O PDGF 
e os fatores de crescimento endotelial vascular (VEGF) controlam a angiogénese; 
TGF-β1, FGF-2, VEGF e fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGF) estimu-
lam a proliferação celular; As proteínas morfogenéticas ósseas (BMP) e o FGF-2 
promovem a dentinogénese (Kim et al., 2013, Kim, 2017). 

No RET é provocado o sangramento dos tecidos periapicais no espaço do canal 
para formar um coágulo sanguíneo que serve de matriz/scaffold e introduzir fa-
tores de crescimento e células mesenquimatosas no espaço do canal para possível 
regeneração tecidular. Acredita-se que as células-estaminais induzidas no espaço 
do canal são oriundas da papila apical (Lovelace et al., 2011). 

A fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-PRF®) tem sido usada, em detrimento 
do coágulo, porque é rica em fatores de crescimento, o que pode ajudar a me-
lhorar a regeneração do complexo pulpo-dentinário (Shivashankar et al., 2012, 
Keswani and Pandey, 2013, Mishra et al., 2013, Narang et al., 2015, Ray et al., 
2016, Bakhtiar et al., 2017). Além de fibrina sanguínea, dos fatores de crescimen-
to e das células-estaminais, há também fagócitos, imunoglobulinas, componen-
tes do complemento, citocinas pró-inflamatórias e peptídeos antibacterianos no 
sangue (Abbas et al., 2007). Estes são capazes de eliminar ou ajudar a destruir 
bactérias ainda presentes no canal radicular. Nunca foi discutida a potencial ca-
pacidade antimicrobiana do coágulo sanguíneo no RET.

Em cerca de 50% a 60% dos casos publicados de RET em dentes permanentes ima-
turos com polpa necrótica é alcançado o objetivo terciário da obtenção de uma res-
posta positiva aos testes de sensibilidade pulpar (Diogenes et al., 2013, Diogenes and 
Ruparel, 2017). Foi demonstrado que é possível um dente humano imaturo perma-
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nente com periodontite apical após o RET recuperar a sensibilidade pulpar (Banchs 
and Trope, 2004). Os exames histológicos e imuno-histoquímicos de dentes imaturos 
permanentes humanos com periodontite apical após terapia endodôntica regenera-
tiva, revelaram a existência, no interior do canal radicular, de tecido conjuntivo fibro-
so, de tecido cementoide, de tecido osteoide e de fibras nervosas (Lei et al., 2015). Os 
tecidos vitais são normalmente vascularizados e inervados podendo responder aos 
testes de sensibilidade habituais. Assim, esta resposta positiva após RET, não indica 
necessariamente a regeneração do tecido pulpar, mas antes a existência de um qual-
quer tipo de tecido vital com capacidade de transmissão nervosa.

Revisões sistemáticas mostraram que foi alcançada uma taxa de sucesso de cerca 
de 91% para a resolução da patologia periapical com RET (Torabinejad et al., 
2017, Tong et al., 2017). 

APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO

Paciente do género feminino, 14 anos, apresentando como queixa principal a 
presença de fístula na região vestibular do incisivo superior lateral esquerdo 
(dente 22). A história médica não apresentava dados relevantes encontrando-se 
a paciente a efetuar tratamento Ortodôntico. Referiu a presença de dor espontâ-
nea intermitente nessa área há vários meses e os pais relataram um episódio de 
trauma uns anos antes.

O exame clínico revelou que o dente 22 respondia negativamente aos testes de 
sensibilidade e percussão exibindo ligeiro desconforto à palpação e apresentava 
um trajeto sinusal em vestibular. A higiene oral da paciente era satisfatória, sem 
presença de bolsas periodontais. 

O exame radiográfico revelou que o dente 22 tinha um ápice aberto associado a 
uma grande radiolucência. Executou-se uma fistulografia usando um cone de gu-

Figura 2 - Radiografia inicial onde se verifica 
radiolucência circunscrita associada a dente 
com ápice imaturo.

Figura 4 - 1ª sessão- Cavidade acesso, drenagem do conteúdo puru-
lento.

Figura 5 - desbridamento de tecido 
necrótico + irrigação com NaOCl 3% + 
EDTA 17% + colocação CaOH2 intra-
-canalar.

Figura 3 - Fotografia intra-oral inicial - imagem clínica de fístula.
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tta-percha (ISO 20) na lesão. Com base nos exames clínicos e radiográficos, foi fei-
to o diagnóstico de dente imaturo com polpa necrótica e abcesso apical crónico.

Considerando as várias opções de tratamento possíveis optou-se, com o acordo 
da paciente e dos pais, por uma tentativa de alcançar a revitalização com o au-
xílio da L-PRF®. 

A paciente e os pais foram informados e esclarecidos que o tratamento proposto 
poderia não ser bem-sucedido. 

A anestesia local foi obtida usando lidocaína 2% com epinefrina 1: 80.000 (Sep-
todont, St Maur Des Fosses Cedex, França) e o dente foi isolado com um dique 
de borracha. A cavidade de acesso foi preparada usando uma broca esférica 
diamantada 012 em alta rotação (Diatech, Heerbrugg, Suíça). Foi observada a 
drenagem de um conteúdo purulento a partir do canal radicular. Os restos pul-
pares necróticos foram removidos com a ajuda de limas K e H (Mani, Inc, Tochigi, 
Japão) sob irrigação abundante com solução salina estéril. O comprimento de 
trabalho foi determinado com a ajuda de um localizador apical (Root ZX, Morita, 
Tóquio, Japão) e validado radiograficamente. O canal radicular foi irrigado com 
NaOCl a 3% durante 20 minutos seguido de solução salina estéril sem qualquer 
instrumentação utilizando-se irrigação por pressão negativa e activação sónica 
passiva. O canal foi então seco com cones de papel estéreis (Dentsply Maillefer, 
Baillaigues, Suíça). Pó de CaOH2 foi misturado com água destilada até formar 
uma pasta espessa que foi colocada no canal usando um lêntulo (Mani, Inc) ao 
comprimento de trabalho. As paredes da cavidade de acesso foram limpas com 
uma bola de algodão estéril e a cavidade de acesso foi preenchida com Cavit (3M 
ESPE AG, Seefeld, Alemanha).

A paciente retornou após 4 semanas e estava assintomática, com o dente 22 a 
não responder aos testes de percussão e palpação. O exame clínico revelou o 
desaparecimento da fístula.

Figura 6 – Sistema IntraSpin® (Intra-Lock International - 
Boca Raton, FL, EUA)

Figura 7 - 2ª sessão - Colheita sanguínea para 
obtenção de L-PRF®

Figura 8 - Depois da centrifugação da colheita 
sanguínea formam-se 3 porções. Na parte inferior 
depositam-se os glóbulos vermelhos, no meio um 
coágulo de PRF e na parte superior plasma acelular e 
plasma pobre em plaquetas.

A L-PRF® foi preparada antes de iniciar a segunda sessão de RET, usando os pro-
cedimentos do protocolo do sistema IntraSpin® (Intra-Lock International - Boca 
Raton, FL, EUA) que estabelece um protocolo de três etapas para colher e cen-
trifugar o sangue do paciente, removendo o coágulo de fibrina e processando-o 
no kit de processamento Xpression® (Intra-Lock International - Boca Raton, FL, 
EUA).

Dezoito mililitros de sangue total foram retirados por punção venosa da veia 
antecubital do braço direito da paciente para dois tubos de colheita de sangue a 
vácuo de plástico revestido de sílica de 9 ml sem anticoagulante. Após a colheita, 
o sangue foi de imediato submetido a centrifugação a 2700 RPM por 12 minutos 
(centrifuga IntraSpin® - Intra-Lock International - Boca Raton, FL, EUA). Após a 
conclusão do ciclo, o sangue no tubo apresenta-se separado em três camadas dis-
tintas; plasma pobre em plaquetas no topo, PRF no meio e uma base corpuscular 
de hemácias no fundo (RBC). O PRF foi então cuidadosamente retirado do tubo e 
a base de RBC removida. O coágulo obtido foi comprimido na caixa Xpression® 
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Figura 9 - Produtos obtidos no processamento da L-PRF® (membrana, exsudado e L-PRF® em fase líquida)

Figura 10 - membrana de L-PRF®. Figura 11 - Injeção de L-PRF® (fase líqui-
da – fibrina não polimerizada).

Figura 12 - Introdução da membrana de L-PRF®.

para formar uma membrana de L-PRF®. Foi igualmente produzida L-PRF® “inje-
tável” (fibrina não polimerizada) sendo retirados 9 ml de sangue total num tubo 
de colheita de sangue a vácuo de 9 ml sem revestimento e sem anticoagulante e 
centrifugado a 2700 RPM por 3 minutos. O plasma, as plaquetas e os leucócitos 
separados formam uma camada de cor amarela clara que se situa no topo do 
tubo. Esta foi aspirada com uma seringa de 5ml com agulha de calibre 21.

Após administração de anestesia local e isolamento com dique de borracha, a res-
tauração temporária foi removida e a pasta de CaOH2 foi lavada com EDTA 17% 
(aproximadamente 20 ml). O canal foi seco com cones de papel estéreis (Dentsply 
Maillefer, Baillaigues, Suíça).

Foi estimulado o sangramento apical com lima k 20 curvada fazendo sobre-ins-
trumentação de aproximadamente 2mm, procedendo-se seguidamente à inje-
ção de L-PRF® (fase líquida – fibrina não polimerizada).  

A membrana de L-PRF®  foi introduzida no interior da cavidade pulpar e 
compactada para o espaço do canal radicular com pluggers endodônticos até 
o nível da junção amelo-cementária (CEJ). O MTA branco (Pro-Root MTA; Den-
tsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, EUA) foi misturado de acordo com as 
instruções do fabricante. O coágulo de L-PRF® foi recoberto com aproxima-
damente 3 mm de MTA. Uma bola de algodão húmido foi colocada sobre o 
MTA e o dente foi restaurado provisoriamente com Cavit (3M ESPE, St. Paul, 
MN, EUA).
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Figura 13 e 14 - Radiografia final após 
colocação de L-PRF® fase líquida + 
membrana L-PRF® + barreira coronal 
com MTA + selamento com Ionoseal® 
e restauração a compósito.

Figura 15 - Controlo 2 meses Figura 16 - Controlo 6 meses Figura 17 - Controlo 9 meses

Foi efetuada uma consulta de avaliação após 48h foi confirmada a presa do MTA. 
O dente foi então preenchido com 2 mm cimento compósito de ionómero de 
vidro foto-polimerizável (VOCO GmbH, Cuxhaven, Germany) e material restau-
rador de resina composta universal (3M ESPE, St. Paul, MN, EUA). A paciente foi 
convocada aos 2, 6, 9, 12 meses para acompanhamento clínico/radiográfico.

A avaliação clínica após 2 meses revelou que o dente 22 se encontrava assintomá-
tico e insensível à percussão ou à palpação. Não foram observados sinais de ede-
ma, eritema ou fístula. O dente não respondeu ao teste com spray frio Endo-Frost 
(Roeko; Coltene Whaledent, Langenau, Alemanha). O exame radiográfico após 
9 meses do tratamento inicial revelou resolução da lesão periapical, aumento do 
espessamento das paredes radiculares, maior desenvolvimento radicular e encer-
ramento apical contínuo do ápice radicular.
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DISCUSSÃO
Um traumatismo ou a exposição cariosa do tecido pulpar num dente imaturo 
pode levar à necrose e periodontite apical cessando o desenvolvimento radicular. 
As consequências do desenvolvimento radicular interrompido são a manutenção 
de paredes radiculares finas, raízes incompletas e um ápice aberto com um risco 
aumentado de fratura radicular (Cvek, 1992). O tratamento endodôntico destes 
dentes é complexo principalmente por causa do ápice aberto (Hargreaves et al., 
2008, Ding et al., 2009) sendo que a desinfeção do sistema de canais radiculares 
depende, muitas vezes, de irrigação e medicação intracanalar. Não existe consen-
so no que diz respeito aos tecidos regenerados pois estudos mostram que os te-
cidos regenerados podem ser tecidos semelhantes a polpa, noutros casos tecidos 
semelhantes a cemento, ou ainda, tecidos semelhantes a osso ou a tecidos perio-
dontais, tendo sido identificada regeneração nervosa em alguns casos (Lei et al., 
2015). A reconstituição do sistema neurovascular em canais radiculares por RET 
fornecerá aos tecidos regenerados células do sistema imunológico, que funcio-
narão como principal linha do mecanismo de defesa contra ataques microbianos 
(Paryani and Kim, 2013, Saoud et al., 2014, Saoud et al., 2015, Saoud et al., 2016).

A eficácia antimicrobiana do NaOCl foi testada in vitro o que leva à incerteza 
sobre a efetiva capacidade do NaOCl a 1,5% ser efetivo na eliminação bacteriana 
no biofilme existente no sistema do canal radicular. Para além disso, o possível 
efeito do NaOCl sobre a atividade biológica dos fatores de crescimento derivados 
da matriz dentinária também não é conhecido. O uso de NaOCl antes do con-
dicionamento com agentes quelantes reduz significativamente a libertação do 
TGF-β1 (Galler et al., 2015). 

Supõe-se que a combinação antimicrobiana evita a infeção polimicrobiana e terá 
efeitos sinérgicos daí a recomendação do uso da TAP sendo que os seus mecanis-
mos de ação e efeitos colaterais permanecem desconhecidos, podendo mesmo 
aumentar o risco de efeitos adversos, antagonismo e desenvolvimento de resis-
tência bacteriana (Rybak and McGrath, 1996). 

A declaração de posição da ESE sobre o uso de antibióticos em endodontia su-
gere que, na ausência de forte evidência para apoiar o uso de antibióticos em 
procedimentos endodônticos regenerativos, o seu uso deve ser evitado (Segura-
-Egea et al., 2018). Altas concentrações de NaOCl (Trevino et al., 2011, Martin et 
al., 2014) e pasta tri-antibiótica (Ruparel et al., 2012, Althumairy et al., 2014) são 
prejudiciais à sobrevivência das células-estaminais da papila apical, influenciando 
a maturação radicular. No entanto, outros fatores como a gravidade e duração 
da periodontite apical, a idade do paciente, o grau de desenvolvimento radicular 
e o trauma também podem afetar a maturação radicular no RET (Saoud et al., 
2014, Lin et al., 2017). Consequentemente, o protocolo de desinfeção no RET não 
é o único fator determinante para a maturação radicular. No entanto, o resultado 
primário (eliminação dos sintomas clínicos e resolução da periodontite apical) no 
RET pode ser atingido, independentemente do protocolo de desinfeção utiliza-
do, desde que a infeção seja controlada.

A indução de sangramento periapical no espaço do canal nem sempre é bem-su-
cedida (Petrino et al., 2010, Nosrat et al., 2012). Tal pode dever-se à destruição 
dos tecidos periapicais. Se a indução de sangramento periapical não for alcan-
çada na consulta de tratamento, o procedimento pode ser adiado até que os 
tecidos periapicais se recuperem da lesão.

A L-PRF® é um biomaterial autólogo obtido do sangue do paciente imediata-
mente antes do procedimento, eliminando assim o risco associado à contami-
nação cruzada. A análise bioquímica da composição L-PRF® mostra que este 
biomaterial consiste de citocinas, cadeias de glicanos e glicoproteínas estruturais 
aprisionadas numa rede de fibrina de polimerização livre (Dohan et al., 2006b). 
Devido à consistência sólida da fibrina, da L-PRF® tende a ser lentamente des-
truída pela remodelação, como um coágulo sanguíneo natural. O modo lento da 
polimerização da fibrina na L-PRF® proporciona às citocinas maior viabilidade, o 
que afeta significativamente o processo de cicatrização. Um papel fundamental 
na cicatrização é a estrutura da fibrina, que é responsável pela libertação lenta 
de citocinas (até 7 dias) (Dohan Ehrenfest et al., 2009). 
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Está comprovado que a L-PRF® possui um número significativamente maior de cito-
cinas do que as amostras de plasma e soro, de mediadores pró-inflamatórios, como 
a interleucina (IL) 1b, IL-6 e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), bem como para 
mediadores anti-inflamatórios, tais como IL-4 (Subash et al., 2016, Faizuddin et al., 
2015, Dohan et al., 2006c). 

O TNF-α ativa os monócitos e estimula as capacidades de remodelação dos fibro-
blastos. Além disso, aumenta a fagocitose e a citotoxicidade dos neutrófilos e mo-
dula a expressão de mediadores chave, como IL-1 e IL-6. A IL-6 é um fator de dife-
renciação para linfócitos B e um ativador para linfócitos T; estimula a atividade dos 
osteoclastos e a reabsorção óssea por um mecanismo indireto (Dohan Ehrenfest 
et al., 2009, Kwan Tat et al., 2004). A IL-4 é uma citocina que convencionalmente 
suporta a proliferação e diferenciação das células B ativadas. Aumenta a síntese de 
colagénio fibrilar por fibroblastos. O VEGF desempenha um papel direto no con-
trole do comportamento das células endoteliais, na sua proliferação, na migração e 
especialização ou, apenas, na sua sobrevivência. De fato, a simples presença dessa 
citocina será suficiente para iniciar a angiogénese, e a combinação das suas dife-
rentes isoformas possibilitará direcionar e otimizar o plano de desenvolvimento do 
crescimento da rede vascular.

O MTA colocado sobre o L-PRF® tem como função isolar o canal radicular da super-
fície externa do dente criando uma barreira de tecido duro acima do L-PRF®. O MTA 
demonstrou ter excelentes propriedades de selamento (Bates et al., 1996, Fischer et 
al., 1998) e também pode fornecer moléculas de sinalização para o crescimento de 
células-estaminais (Torabinejad and Parirokh, 2010). 

Neste caso clinico o acesso foi duplamente selado por coronal com ionómero de 
vidro e material restaurador de resina composta universal para prevenir a infiltração 
coronária e reinfeção.

A imprevisibilidade da maturação radicular de dentes permanentes imaturos com 
uma polpa necrótica após o RET é provavelmente devido à perturbação na intera-
ção entre a bainha epitelial de Hertwig e as células-estaminais mesenquimatosas 
no folículo dentário (Li et al., 2017). A gravidade da lesão apical inflamatória pode 
danificar ou afetar a função biológica da bainha epitelial de Hertwig e das células-
-estaminais mesenquimatosas na área periapical. O trauma parece ter um efeito 
negativo no resultado da maturação da raiz de dentes permanentes imaturos com 
uma polpa necrótica após o RET (Saoud et al., 2014), provavelmente devido a danos 
na bainha epitelial de Hertwig.

Os casos de falha são atribuídos principalmente à remoção inadequada do biofilme, 
possivelmente devido à escassa instrumentação (Lin et al., 2014) ou à desinfeção 
inadequada (Yadav et al., 2015, Zizka et al., 2016). As falhas também se encontram 
associadas à reinfeção do sistema de canais radiculares (Alobaid et al., 2014), o que 
também pode ser atribuído a restaurações mal executadas que permitem a infil-
tração coronária. Em alguns casos, ocorre fratura radicular (Shimizu et al., 2013, 
Martin et al., 2013, Saoud et al., 2016). A presença de tecido ósseo no sistema de 
canais radiculares, observada no processo de reparo, pode ser controversa (Andrea-
sen and Bakland, 2012). A prevalência de calcificação intracanalar associada ao RET 
é de aproximadamente de 62% (Song et al., 2017). Isso levanta a questão de como 
tratar a calcificação do canal radicular de dentes permanentes imaturos com RET 
fracassado. O uso de microscópio cirúrgico, pontas ultrassónicas e CBCT pode ajudar 
a gerir os dentes permanentes imaturos com RET fracassado (de Toubes et al., 2017).

O RET de dentes permanentes imaturos com uma polpa necrótica e periodontite 
apical não apresenta 100% de sucesso. O tratamento de dentes permanentes ima-
turos após falha no RET inclui terapia não-cirúrgica do canal radicular (Zizka et al., 
2016), retratamento endodôntico regenerativo (Chaniotis, 2017) ou apexificação.

Múltiplos trabalhos científicos mostraram que o tratamento de dentes imaturos com 
necrose pulpar por RET ou técnicas de apexificação com barreira apical de MTA são 
igualmente eficazes em alcançar resultados bem-sucedidos (Kahler et al., 2017, Tora-
binejad et al., 2017, Lin et al., 2017, Silujjai and Linsuwanont, 2017) . No entanto, a 
maturação da raiz só pode ser obtida em dentes tratados com RET (Bose et al., 2009). 
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Assim, dentes onde a paragem do desenvolvimento radicular ocorreu precocemen-
te, devido à doença pulpo-periapical causada por cárie ou trauma, deixando as raí-
zes curtas e as paredes do canal finas, como nos estádios 1 a 3 do desenvolvimento 
radicular de Cvek (Cvek, 1992) devem ser tratados preferencialmente por RET.

CONCLUSÕES
O RET é baseado no conceito de tecnologia de engenharia de tecidos para obter a 
regeneração biológica no local ocupado pelo complexo pulpo-dentinário em den-
tes permanentes imaturos danificados por cáries ou traumatismo, permitindo, des-
ta forma, a continuação do desenvolvimento radicular. O RET é capaz de eliminar 
sintomas / sinais clínicos do paciente e resolver a periodontite apical. O desenvolvi-
mento continuado da raiz (espessamento das paredes do canal e/ou encerramento 
apical) após o RET não é previsível, no entanto, em contraste com a apexificação, 
o RET tem o potencial de estimular a maturação continuada da raiz de dentes per-
manentes imaturos com polpa necrótica/periodontite apical. O tecido formado no 
espaço do canal após RET é similar a um tecido periodontal (cemento e osso). O 
tratamento de dentes permanentes imaturos com polpa necrótica com RET oferece 
previsibilidade e satisfaz as pretensões do paciente tais como a retenção do dente, 
a ausência de sintomas e a manutenção de uma estética satisfatória.

No caso apresentado, o espessamento da parede radicular e a cicatrização da lesão 
relacionada ocorreram em 9 meses, o que sugere que o L-PRF® pode ter um papel 
potencial na endodontia regenerativa. O acompanhamento radiográfico mostrou 
resolução da lesão periapical, aumento do espessamento das paredes radiculares, 
maior desenvolvimento radicular e encerramento apical. 

Com base nos resultados deste caso, o L-PRF® parece constituir um promissor scaf-
fold no RET. As alterações estruturais radiculares decorrentes do RET necessitam de 
acompanhamento ao longo do tempo, sendo mais evidentes em controlos superio-
res a 36 meses.

São por isso necessários mais controlos a longo prazo (mais de 36 meses) para po-
der observar melhores resultados em termos da configuração radicular no caso em 
questão.

Figura 18 - Controlo 12 meses (CBCT e foto intra-oral)
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Antioxidantes na resistência adesiva de res-
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da literatura
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INTRODUÇÃO
Diversos estudos demonstram que o Peróxido de Hidrogénio (PH) e o Peróxido 
de Carbamida (PC), utilizados como agentes branqueadores, podem afetar ne-
gativamente a resistência adesiva da resina composta na superfície dentária, 
quando os procedimentos adesivos são realizados imediatamente após o bran-
queamento dentário.1

Esta redução na resistência adesiva está relacionada com a presença de oxigé-
nio residual, subproduto do PH, que permanece na superfície do dente e que 
pode interferir com a infiltração da resina nos túbulos dentinários e inibir a 
polimerização dos monómeros de resina.4

Para evitar este efeito, é recomendado um período de espera entre 1 a 3 sema-
nas até ao procedimento restaurador, para que o esmalte volte a ter as condi-
ções que permitam uma resistência adesiva adequada.4 Recentemente, os agen-
tes antioxidantes têm sido estudados como alternativa ao tempo de espera, no 
que diz respeito à sua potencial utilização como reversor destes efeitos adver-
sos temporários causados pelos agentes branqueadores.1

OBJETIVO
Rever e analisar estudos in vitro que avaliem o efeito de agentes antioxidantes 
na resistência adesiva de dentes restaurados após branqueamento dentário.

Esta revisão deverá responder à questão: “Os antioxidantes têm efeito na re-
sistência adesiva de restaurações após o branqueamento dentário?”

MÉTODOS
A estratégia de pesquisa foi realizada na base de dados eletrónica PubMed/
MEDLINE, utilizando os termos de pesquisa: “antioxidant agent”, “bond 
strength”, “dental bleaching” e “composite restoration”.

Os critérios de inclusão incluiram estudos in vitro, publicados entre 2011 e 
2017. Os critérios de exclusão consistiram em revisões sistemáticas ou nar-
rativas e estudos de caso. O processo de seleção seguiu o método PRISMA 
statement flowchart, tendo sido efetuado por dois revisores independentes.

CONCLUSÃO
A utilização de agentes antioxidantes após o branqueamento dentário neu-
traliza os efeitos adversos do branqueamento e aumenta a resistência ade-
siva, tornando os seus valores próximos dos valores usuais. Contudo, este 
efeito está dependente do tipo de agente antioxidante, concentração e du-
ração da aplicação.

Assim, o tratamento com antioxidantes pode ser considerado uma técnica bem su-
cedida na melhoria da resistência adesiva de restaurações após o branqueamento.

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS
A aplicação de antioxidantes pode ser um vantagem para o clínico e para o 
paciente uma vez que diminui o tempo de espera entre o branqueamento e 
o procedimento restaurador, diminuindo o tempo necessário para completar 
o tratamento.

VENCEDOR DO MELHOR PÓSTER DE REVISÃO NO 27º CONGRESSO 
DA OMD

Lobo, Sofia¹; Santos, Inês Caetano¹; Delgado, 
António H. S.¹; Mendes, José João1,2
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Tabela 1: Síntese dos estudos incluídos nesta revisão.
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Calendário de Eventos Científicos
EM PORTUGAL

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 fim 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

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 financeira 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 fim 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 Fotografia 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 fim 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 fim de dia
9º curso – Reabilitação de casos complexos: 
uma abordagem multidisciplinar
17 de junho de 2019 – Tryp Coimbra Hotel 
- Coimbra
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Curso de fim de dia 
10º curso – Oclusão na prática clínica
1 de julho de 2019 – Hotel Real Palácio - 
Lisboa

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
6 de julho de 2019 – Escola Socorrismo Cruz 
Vermelha Portuguesa – Porto

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
6 de julho de 2019 – Escola Socorrismo Cruz 
Vermelha Portuguesa – Coimbra

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
6 de julho de 2019 – Escola Socorrismo Cruz 
Vermelha Portuguesa – Lisboa

Curso de fim de dia 
11º curso – A cirurgia oral na prática clínica 
diária
08 de julho de 2019 – Hotel Lusitânia – 
Guarda

Curso para Assistente Dentário
Prótese Parcial Removível e Fixa
13 de julho de 2019
Novotel Setúbal - Setúbal

Curso Teórico RA Açores
Medicina e patologia oral, diagnóstico 
e terapêutica, o doente idoso e doentes 
polimedicados, terapia oncológica 
(bifosfonatos) e resolução de complicações
7 de setembro de 2019
Espaço Físico OMD – Angra do Heroísmo

Curso de fim de dia 
12º curso – Novas recursos e técnicas no 
tratamento ortodôntico
9 de setembro de 2019 – Hotel Príncipe 
Perfeito – Viseu

Curso para Assistente Dentário
Higiene, segurança e manutenção de 
materiais e equipamentos: boas práticas no 
dia-a-dia pelo assistente dentário
21 de setembro de 2019
Espaço Físico OMD - Funchal

Curso de fim de dia 
13º curso – Retratamento não cirúrgico e 
cirúrgico: quando e como fazer?
23 de setembro de 2019 – Hotel Eva - Faro

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
12 de outubro de 2019 – Escola Socorrismo 
Cruz Vermelha Portuguesa – Região 
Autónoma da Madeira

Curso Suporte Básico de Vida / 
Desfibrilhação Automática Externa
19 de outubro de 2019 – Escola Socorrismo 
Cruz Vermelha Portuguesa – Região 
Autónoma dos Açores

Curso de fim de dia 
14º curso – Traumatismos Dentários na 
criança e no adolescente
21 de outubro de 2019 – Hotel dos 
Templários - Tomar
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Conselho Nacional de Saúde 

Relatório denuncia discriminação no acesso 
a cuidados de saúde oral na infância
O relatório ‘Gerações Mais Saudáveis’ do 
Conselho Nacional de Saúde identificou a 
saúde oral como um dos problemas de gran-
de prevalência que afetam o desenvolvimen-
to saudável das crianças e que têm grande 
impacto social. Na lista estão ainda a obesi-
dade infantil, os problemas de saúde mental, 
os acidentes e as doenças respiratórias rela-
cionadas com o ambiente. 

O relatório “debruça-se sobre as políticas 
públicas de proteção e promoção da saúde 
das crianças e dos jovens dos 0 aos 18 anos e 
visa identificar as políticas já existentes neste 
âmbito e verificar quais os determinantes da 
saúde que ainda carecem de desenvolvimen-
to e que podem constituir riscos acumulados 
ao longo da vida desta faixa etária”.

Ainda que reconhecendo que “o acesso a 
cuidados de saúde oral para crianças e jovens 
através do cheque-dentista representou uma 
importante medida para suprir uma lacuna 
na oferta da prestação pública de cuidados 
de saúde para esta população”. O relatório 
refere que “o facto de apenas as crianças 
que frequentam o ensino público serem ele-
gíveis para receber um cheque-dentista põe 
em causa os princípios de universalidade do 
Serviço Nacional de Saúde e excluiu milhares 
de crianças e jovens que frequentam o en-
sino não público de receberem cuidados de 
saúde oral nas mesmas condições de gratuiti-
dade dos que frequentam o ensino público”.

Passando em revista o que tem sido feito 
nas últimas décadas na área da saúde oral, 
incluindo nas regiões autónomas, o relató-
rio recorda que “a prestação de cuidados de 
saúde oral no âmbito do Serviço Nacional de 
Saúde esteve durante muito tempo limitada a 
programas preventivos de promoção da saú-
de oral nas escolas. Esses programas foram 
introduzidos nos anos 80 e levados a cabo nas 
unidades de cuidados de saúde primários e 
nas escolas com o objetivo de prevenir a cárie 
dentária nas crianças em idade escolar”. 

Só em 2005 foi lançado o Programa Nacio-
nal de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) 
com atividades incluídas nos programas de 
saúde materna, saúde infantil e juvenil e 
saúde escolar. O relatório destaca o efeito 
do cheque-dentista criado em 2008 no âm-
bito do PNPSO, “um projeto inovador que 

permitiu dar acesso a cuidados de saúde 
oral a milhares de crianças e jovens nos últi-
mos 10 anos, apesar de estar comprometida 
a universalidade e a igualdade no acesso 
por parte de crianças que não frequentem 
o ensino público”.

Salientando que “a promoção da saú-
de nas crianças e jovens não tem apenas 
impacto no presente, mas tem também 
importantes reflexos no futuro: crianças 
mais saudáveis terão mais capacidade de 
aprender, de responder aos desafios que 
lhes são colocados ao longo da sua vida, 
contribuirão para um país mais produtivo 
e tornar-se-ão adultos com uma vida mais 
longa, com menor doença e incapacidade. 
Deste modo, políticas públicas que contri-
buam para o bem-estar e desenvolvimen-
to saudável das crianças e jovens podem 

revelar-se um importante ivestimento”. O 
relatório ‘Gerações Mais Saudáveis’ defen-
de, entre outros, que “sejam reformuladas 
e integradas as intervenções no âmbito 
da promoção e educação para a saúde em 
meio escolar, nomeadamente através do 
reforço da parceria entres os setores da 
saúde e educação e do reconhecimento 
do papel central dos órgãos locais”, bem 
como o reforço da “monitorização efetiva 
dos programas de saúde dirigidos a crian-
ças e jovens, através da colheita sistemática 
e da publicitação regular e atempada dos 
indicadores relevantes”.

Os autores do relatório reivindicam tam-
bém “mais medidas de limitação do acesso 
e publicidade a produtos alimentares não 
saudáveis, nomeadamente dentro dos esta-
belecimentos de ensino”. 



omd | 57
Editorial



omd | 58
Editorial



omd | 59
Nacional

Medicina Dentária Militar 

“Trabalho exigente mas muito 
gratificante, enriquecedor e válido para 
a sociedade”

Entre 25 e 26 de janeiro, o Porto recebeu 

as I Jornadas Militares de Estomatologia e 

Medicina Dentária do Hospital das Forças 

Armadas (HFAR). Um evento que, segundo a 

organização, teve como finalidade a partilha 

de experiências e a transmissão de conheci-

mentos, valências e ferramentas úteis ao tra-

balho dos médicos dentistas militares e civis, 

bem como de outros profissionais de saúde. 

O bastonário da OMD participou na sessão 

solene de abertura. Na sua intervenção, Or-

lando Monteiro da Silva, que já foi militar 

e médico dentista na Força Aérea, realçou 

o papel da instituição militar na integração 

dos médicos dentistas, o bom modelo para 

o Serviço Nacional de Saúde e o exemplo de 

interdisciplinaridade entre a medicina den-

tária e a estomatologia.

No final das jornadas, a Revista da OMD fa-

lou com a Tenente Maria dos Remédios Pei-

xoto, médica dentista, sobre o exercício da 

medicina dentária no contexto militar e os 

desafios que estes profissionais enfrentam. 

ROMD: Como descreveria a realidade da 
medicina dentária no âmbito militar e 
quais as diferenças em relação à prática 
civil da profissão?

MRP: A medicina dentária desempenha, no 

âmbito da saúde militar, uma importante 

função de auxílio aos nossos militares, quer 

aos que estão no ativo, quer aos que estão 

na reserva e na reforma, para além de que 

também presta assistência a outros subsis-

temas de saúde, bem como aos familiares 

abrangidos pela assistência médica. Atual-

mente, a medicina dentária conta com 39 

médicos dentistas distribuídos pelos vários 

ramos das Forças Armadas.

A realidade da medicina dentária militar 

assenta em valores basilares e em princípios 

que procuramos seguir nos nossos dias de 

trabalho, princípios esses que se generalizam 

a todos aqueles que estão nas Forças Arma-

das, o que significa que estamos intima-

mente ligados pelos princípios da ética, da 

verdade e do compromisso, procurando com 

dignidade e com honra aperfeiçoar as nossas 

qualidades morais e humanas, sempre com 

um espírito de abnegação e de sacrifício. 

Há algumas diferenças profissionais entre 

um médico dentista militar e um médico 

dentista civil: uma delas assenta desde logo 

Da esquerda para direita, Maria Inês Guimarães, José Júlio Pacheco, Maria dos Remédios Peixoto, Jesus Silva, Regina Mateus, Orlando Monteiro da Silva, Salvato 
Trigo, António Moura e Margarida Figueiredo
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na forma de prestação de serviço porque, 

naturalmente, enquadrado nas Forças Ar-

madas, o médico militar tem essa grande 

responsabilidade de, em missão externa por 

Portugal, ter que estar sempre preparado 

para trabalhar fora do país e em ambien-

te hostil – recordo-me, a título de exemplo 

que, no meu caso pessoal, fui inicialmente 

colocada na Área Militar de S. Jacinto, que, 

em 1999, preparou um batalhão de para-

quedistas para partir em missão para a Bós-

nia. Apesar de não ter cabido na missão 

Portuguesa a deslocação do serviço de 

medicina dentária para o teatro de ope-

rações, tal necessidade podia ter surgido, 

e a qualquer momento poderíamos ter 

que exercer a nossa profissão num equi-

pamento de campanha que o Exército 

possui, possibilitando o tratamento dos 

nossos militares no terreno, obrigando o 

médico a acompanhar e a fazer os trata-

mentos em ambiente de campanha.

ROMD: Como analisa o enquadramen-
to e a evolução desta profissão na área 
militar? Ou seja, o que foi mudando 
ao longo dos anos, em particular para 
as mulheres que abraçaram (e estão a 
abraçar) esta carreira?

MRP: Os médicos militares têm a sua car-

reira integrada nas Forças Armadas como 

Oficiais, e vencendo de acordo com o 

posto que possuem, assim são promovi-

dos de acordo com as regras do EMFAR, 

o que significa a necessidade de forma-

ção continua, quer na área da medicina, 

quer na área militar. Na verdade, em 

termos funcionais, um médico militar 

tem os mesmos deveres e acumula as 

mesmas obrigações hierárquicas que os 

seus camaradas de outras armas e servi-

ços, podendo ter funções de comando. 

Desta forma, no dia-a-dia, para além de 

exercermos todo o serviço próprio de um 

médico dentista, também exercemos fun-

ções de gestão dos vários colaboradores 

das Unidades de que somos responsáveis. 

Assim sendo, quando analisamos a nossa pro-

fissão na perspetiva militar, percebemos que 

a mesma acompanha a evolução das Forças 

Armadas que, como qualquer instituição, se 

vai adaptando ao longo da sua história de 

acordo com as exigências da sociedade civil, 

abrindo horizontes, buscando novos conheci-

mentos, procurando a troca de conhecimen-

tos e a partilha de experiência profissionais 

com os diversos intervenientes da área. Aliás, 

neste âmbito, realizaram-se no Porto as I Jor-

nadas Militares de Estomatologia e Medicina 

Dentária do HFAR (Hospital das Forças Arma-

das), que contaram com a presença do senhor 

bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. 

Para além dos valiosos contributos dados por 

palestrantes e oradores civis, contámos com 

a partilha de conhecimento de colegas mi-

litares, com experiência de tratamento em 

missões humanitárias sob condições extrema-

mente exigentes. 

Como mulher e militar, sinto que o esforço, 

a capacidade de trabalho e a dedicação das 

mulheres têm sido sempre valorizados nas 

Forças Armadas, como é seu apanágio, numa 

lógica de valorização daqueles que se dedi-

cam e revelam mérito, sem olhar ao género.

ROMD: O que é que os médicos dentis-
tas que planeiem seguir esta vertente 
podem esperar desta via profissional?

MRP: Numa perspetiva de futuro, na minha 

opinião, os médicos dentistas que equacio-

nam esta via profissional, na área militar, 

podem esperar um trabalho exigente mas 

muito gratificante, enriquecedor e válido 

para a sociedade.

Maria dos Remédios Peixoto, médica dentista nas Forças Armadas

I Jornadas Militares de Estomatologia e Medicina Dentária
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Comissão de Modernização Administrativa 

Ordens contribuem para Simplex+ 2019
A comissão de reativação da Agência de 
Modernização Administrativa reuniu em 
janeiro com representantes das organiza-
ções da sociedade civil, entre elas o Con-
selho Nacional das Ordens Profissionais 
(CNOP), para ouvir as suas propostas e 
ideias para implementar novas medidas de 
simplificação administrativa. 

O encontro aconteceu em janeiro, em Lis-
boa, no Palácio Foz, e foi presidido pela 
então ministra da Modernização Admi-
nistrativa, Maria Manuel Leitão Marques, 
acompanhada pelo secretário de Estado 
Adjunto e da Modernização Administrati-
va, Luís Goes Pinheiro. O CNOP foi convida-
do para estar na comissão que conta igual-
mente com a participação de associações 
empresariais e parceiros sociais, como é o 
caso da CIP, UGT e União de Bancos. 

Da parte do CNOP, estiveram o presidente 
e bastonário da OMD, Orlando Monteiro 
da Silva, a presidente da Comissão Execu-
tiva, Filipa Carvalho Marques, e represen-
tantes das várias associações profissionais. 

Na qualidade de representante dos médi-
cos dentistas, Orlando Monteiro da Silva 
aproveitou para apresentar vários contri-
butos para integração na edição SIMPLEX+ 
2019, que sendo adotadas se tornarão 
benéficas para a medicina dentária em 
termos de simplificação de processos, no-
meadamente sobre a prescrição eletrónica, 
o inventário de profissionais de saúde, o li-
cenciamento do tratamento de resíduos, o 
regulamento geral de proteção de dados, 
a ADSE, o complemento solidário para ido-
sos, o serviço de estrangeiros e fronteiras 
e a ERS.

Dada a dificuldade dos médicos dentistas 
do Espaço Económico Europeu a exercer 
em Portugal em proceder à prescrição 
eletrónica, por não possuírem cartão de 
cidadão, a OMD defendeu, uma vez mais, 
que é necessário o Estado garantir que a 
implementação da Chave Móvel Digital 
possibilite efetivamente o acesso dos cida-
dãos estrangeiros a este recurso. Por outro 
lado, para todos os médicos dentistas este 
processo pode ser adotado permitindo a 
prescrição através de dispositivos móveis. 

Orlando Monteiro da Silva lembrou, por 
outro lado, que a Administração Central do 
Estado, ao criar o Registo Nacional de Pro-
fissionais de Saúde, substituiu-se às ordens 
profissionais. O responsável alertou que a 
transmissão em bloco de dados pessoais dos 
associados é visivelmente desadequado à fi-
nalidade de planeamento das necessidades 
de saúde no setor público. “As ordens pro-
fissionais, em geral, e a Ordem dos Médicos 
Dentistas, em particular, dispõem já de um 
registo de todos os seus associados”, afir-
mou, pelo que sugeriu que “a cooperação 
entre as ordens profissionais, por um lado, e 
os organismos que integram o Sistema Na-
cional de Saúde, por outro, deve ser apro-
fundada, não mediante uma centralização 
de informação numa única entidade, mas 
antes na articulação recíproca entre todos 
os agentes envolvidos”.

Em matéria do licenciamento de resíduos, 
o bastonário da OMD reconheceu a sua 
complexidade, pelo que considerou ser 
importante que “haja um esforço de co-
dificação da legislação sobre resíduos, no 
sentido de a tornar mais inteligível para 
os operadores – produtores e gestores de 
resíduos”, assim como a simplificação das 
obrigações declarativas de que estão in-
cumbidos os gestores de resíduos.

Em relação ao Regulamento Geral de Prote-
ção de Dados, fez notar que existem aspetos 
que carecem de concretização pelo legislador 
nacional, dentro da margem concedida pelo 
legislador da União Europeia. E deu como 
exemplos a previsão da autoridade compe-
tente nacional; a opção por sujeição ou não 
sujeição das autoridades e organismos públi-
cos às sanções previstas; a clarificação da exi-
gibilidade legal de um encarregado de pro-
teção de dados; o direito ao apagamento de 
dados: no setor da saúde, o direito ao esque-
cimento deve traduzir-se na restrição do aces-
so aos dados pessoais e não ao apagamento 
dos mesmos; e avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados: previsão da possibilidade 
de a autoridade competente elaborar uma 
lista dos tipos de operações de tratamento 
sujeitos a avaliação de impacto.

A ADSE foi outro dos temas referidos já que 
as tabelas do subsistema de saúde preveem 

mecanismos de autorização prévia que 
condicionam temporalmente a realização 
dos procedimentos médico-dentários, uma 
vez que o prestador não pode realizá-los 
até obter o referido aval (que pode demo-
rar três dias úteis). Também em termos de 
solicitação de documentação por parte da 
ADSE, os utentes e médicos dentistas veem-
-se muitas vezes a transmitir informação du-
plicada, com todos os inconvenientes para 
as partes. Sugeriu-se assim a criação de uma 
plataforma eletrónica que pudesse desma-
terializar o processo, eliminando os registos 
em papel com todas as vantagens em ter-
mos de celeridade e simplificação. 

Na reunião, a OMD congratulou-se com a 
criação, no âmbito do complemento soli-
dário para idosos, da “participação finan-
ceira em 75% da despesa na aquisição e re-
paração de próteses dentárias removíveis 
até ao limite de 250 euros, por cada pe-
ríodo de três anos”. No entanto, defendeu 
que sejam reconsideradas as regras para 
atribuição do subsídio para que os bene-
ficiários não se sintam desencorajados de 
usufruírem do direito à referida compar-
ticipação. “Atendendo à faixa etária em 
questão, o limite de 250 euros por cada 
período de três anos deve ser elevado, 
uma vez que aumenta a probabilidade de 
o beneficiário se ver obrigado a substituir a 
prótese dentária durante esse intervalo de 
tempo”, acrescentou o bastonário.

Na sua intervenção, Orlando Monteiro da 
Silva aproveitou para recomendar que “o 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a 
Ordem dos Médicos Dentistas partilhem 
dados relativos à situação de cidadãos es-
trangeiros que apresentaram pedido de 
inscrição nesta última. A referida coopera-
ção permitirá agilizar o procedimento de 
inscrição de cidadãos estrangeiros na OMD 
e possibilitar ao Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras o conhecimento dos cidadãos 
estrangeiros que pretendem exercer medi-
cina dentária em território nacional”.

No final do encontro, a OMD sugeriu ainda 
a implementação de medidas que possibili-
tem a diminuição da burocracia dos paga-
mentos anuais dos operadores de saúde à 
Entidade Reguladora da Saúde. 
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Revisitando os princípios éticos e legais 
em matéria de retribuição na medicina 
dentária

Uma das questões importantes e fraturantes que muitas vezes 

são discutidas entre os médicos dentistas até à exaustão, 

prende-se com a matéria relacionada com os seus honorários. 

Quais os valores que devem ser considerados justos ou não para 

cada ato médico-dentário.

Esta discussão, obrigatoriamente, leva-nos ao ano de 2005, em 

que a Autoridade da Concorrência (AdC), na defesa estreita 

de uma atividade económica neo-liberal e onde a regulação é 

feita pelos próprios agentes, na base da oferta e procura, puniu 

todas as Ordens profissionais que tivessem em vigor tabelas 

de honorários, como foram os casos da Ordem dos Médicos, 

da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas ou da Ordem dos 

Arquitetos, só para dar alguns exemplos. 

No caso da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), a tabela em 

vigor continha valores mínimos e máximos para os diversos atos 

médico-dentários, onde a livre concorrência, no nosso entender, 

estaria perfeitamente salvaguardada. 

Mas esta nossa convicção não foi partilhada pela AdC, que 

autuou a OMD, considerando que a existência deste tipo de 

tabelas resultava numa promoção de uma ação lobista de 

defesa de classe e contrária aos interesses dos doentes e da livre 

concorrência. 

No estrito cumprimento da ação punitiva empreendida pela 

AdC, a OMD, na altura, retirou imediatamente a tabela de 

honorários em vigor, apesar de ter pouca esperança que a 

filosofia conceptual económica intrínseca ao pensamento da 

AdC viesse a ter os efeitos positivos, o que infelizmente se 

comprovou.

Regressando agora à atualidade e no âmbito da medicina 

dentária, para a análise desta matéria da onerosidade dos atos 

clínicos, cabe-nos atender ao disposto no Estatuto da OMD 

Artigo de Opinião

(aprovado pela Lei nº124/2015), no Código Deontológico da 

OMD, e demais legislação aplicável, como é o caso do regime 

jurídico das práticas de publicidade em saúde (Decreto-Lei 

nº238/2015). 

Desde logo, o nº 10, do artigo 104º do Estatuto da OMD, 

refere que à realização pelo prestador do ato médico dentário 

corresponde uma contraprestação pecuniária do destinatário dos 

serviços.

Por sua vez, no nº 1 do artigo 22º do Código Deontológico, 

estipula expressamente que medicina dentária é por natureza 

uma atividade onerosa. 

O nº 2 do mesmo artigo 22º do Código Deontológico, refere 

que na fixação dos honorários o médico dentista terá em conta, 

nomeadamente, a importância, complexidade e dificuldade dos 

cuidados prestados, o tempo gasto e os custos inerentes. 

Portanto não restam dúvidas que a prestação de serviços na 

medicina dentária é uma atividade onerosa, cabendo a cada 

médico dentista definir em concreto os seus honorários.

Chegados a esta conclusão, será que ainda faz sentido questionar 

se o médico dentista pode realizar e divulgar atos gratuitos de 

forma generalizada?

A resposta é encontrada no seguinte. 

Há que atender ao que vem estipulado no artigo 22º, nº 1 

Código Deontológico da OMD em vigor, segundo o qual a 

gratuitidade da medicina dentária verifica-se em situações 

fundamentadas e sem carácter genérico e no artigo 

104º, nº 10 do Estatuto que faz até alusão ao regime de 

voluntariado e de ação social. 

Por sua vez, no âmbito da divulgação da atividade profissional, 

o artigo 7º, nº 1, do regime jurídico das práticas de publicidade 

em saúde, da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), aplicável à 

medicina dentária, estipula que “são proibidas as práticas de 

publicidade em saúde que, por qualquer razão, induzam ou 

sejam suscetíveis de induzir em erro o utente quanto à decisão 

a adotar, designadamente”, na alínea f) “descrevam o ato ou 

serviço como «grátis», «gratuito», «sem encargos», ou «com 

desconto» ou «promoção», se o utente tiver de pagar mais do 

que o custo inevitável de responder à prática de publicidade em 

saúde.”



Com o conhecimento destas normas, facilmente se compreende 

que os atos que muitas vezes vemos divulgados como 

sendo gratuitos, como por exemplo, “diagnóstico médico”, 

“orçamento e explicação do plano de saúde integral”, 

“destartarização ou avaliação médica”, muitas vezes até 

relacionados com a primeira consulta de medicina dentária, 

constituem atos médico dentários, que são executados 

por profissionais qualificados e reconhecidos para tal pela 

Ordem dos Médicos Dentistas e porque, para os realizarem, 

necessitam de uma avaliação médica prévia do estado de saúde 

oral do doente:  fazer-se um diagnóstico clínico correto para 

finalmente poder elaborar um plano de tratamento médico-

dentário que vá no sentido de responder às reais necessidades 

do doente. 

Todos estes atos anteriormente descritos, encaixam-se na 

definição legal de medicina dentária, a qual, segundo o disposto 

no artigo 8º, nº 1 do Estatuto da OMD se define como o estudo 

a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das anomalias e 

doenças dos dentes, boca, maxilares e estruturas anexas. 

Foi publicada a 23 de agosto de 2011, na 2ª série do Diário 

da República, a tabela de nomenclatura de atos em medicina 

dentária, em anexo ao Regulamento nº 501/2011, com o sentido 

de uniformizar a terminologia dos atos próprios da medicina 

dentária e a linguagem pelos múltiplos agentes do setor da 

saúde em Portugal

Nesta tabela, tal como consta do código A1.01.01.01, não se 

pode deixar de considerar que a primeira consulta em medicina 

dentária, mesmo que não configure qualquer tratamento 

ou intervenção, constitui em si mesmo, um ato de medicina 

dentária. Diríamos até porventura, o mais importante, pois é 

nesta fase que se define toda a estratégia de tratamento, a 

qual, naturalmente, o doente poderá concordar ou não. 

Deste modo, tudo o que aponte - como acontece com muita 

frequência na divulgação da atividade profissional - para a realização 

de atos médico-dentários gratuitos de forma generalizada e sem 

fundamentação, é suscetível de contrariar, designadamente, as 

regras legais e regulamentares acima indicadas.

Posto isto, resta-me referir que as ações e iniciativas que o CDD 

tem vindo a desenvolver através da divulgação da informação e 

do exercício da função disciplinar, têm largamente contribuído 

para a uma melhor compreensão e aplicação dos princípios 

e regras aplicáveis na divulgação da atividade profissional 

da medicina dentária, para além destas e de outras questões 

estarem disponíveis para consulta no site da OMD, no setor da 

Deontologia, através das FAQ. 
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Comité Económico e Social Europeu 

Europa celebra Dia das Profissões 
Liberais

A transformação sustentável das caracte-
rísticas profissionais foi o mote lançado 
pelo Comité Económico e Social Europeu 
(CESE) num encontro em que os partici-
pantes procuraram uma nova definição 
para a aplicação futura do termo profissão 
liberal, adaptado aos desafios de um mun-
do cada vez mais digital. 

O Dia das Profissões Liberais foi assinalado 
a 27 de novembro de 2018, em Bruxelas. 
No evento foram debatidas três questões 
transversais a todos os membros do CESE: 
o abandono da visão “protecionista” e 
respetiva adaptação de uma definição de 
“interesse público” à evolução da socieda-
de; o impacto da digitalização na socieda-
de e, consequentemente, nas profissões 
liberais; e a dicotomia de interesses do in-
vestidor vs requisitos profissionais. 

O presidente do Grupo dos Interesses Di-
versos (Grupo III), Arno Metzler, abriu a 
sessão e defendeu o diálogo com as insti-
tuições europeias e as partes interessadas. 
“Agora, precisamos de […] discutir como 
as profissões liberais devem ser reguladas, 
como as profissões liberais podem ser re-

guladas, como podemos desenvolver o 
seu potencial de crescimento pleno, sem 
perdermos ao mesmo tempo qualidade, 
credibilidade, identidade”. 

CNOP NA REUNIÃO
O Conselho Nacional das Ordens Profissio-
nais (CNOP) esteve representado no even-
to “Profissões Liberais 4.0: Transformação 
Sustentável das Características Profissio-
nais” pelo presidente do Conselho Geral, 
Orlando Monteiro da Silva, pela presiden-
te da Comissão Executiva, Filipa Carvalho 
Marques, e pelo representante que ao 
CNOP cabe designar no CESE, o engenhei-
ro Matias Ramos.

Orlando Monteiro da Silva aproveitou o 
encontro para lembrar o caso português, 
em que “todas as profissões liberais tradi-
cionais e qualificadas perderam, nestes úl-
timos anos, para um Estado sôfrego - que 
as penaliza fiscalmente de forma indecen-
te, que desregula com o intuito único de 
tributar, de extorquir por via fiscal -, pouco 
preocupado em contribuir pela regulação 
uma concorrência mais leal, mais justa, 
estimulando a qualidade e a excelência”. 

“É inadmissível que uma profissão liberal 
qualificada, com necessidade de um perío-
do de afirmação perante os destinatários 
dos seus serviços, com um declínio inevi-
tável, sem proteção para desemprego, 
subemprego, maternidade ou doença, 
exigente de todos os pontos de vista, seja 
tributada por vezes a mais de 50%! O má-
ximo 25% seria o aceitável, como acontece 
nos países da UE com quem gostamos de 
nos comparar”, considerou.

Também a presidente da Comissão Exe-
cutiva referiu que “ninguém pensou nos 
alicerces que dão razão de ser à regulação. 
É premente expor o rol básico conhecido 
que define o interesse público. Mas não 
existe instituído! Só assim se compreende-
rá onde ainda faz falta legislação e onde 
há excesso dela porque descabida!”. Filipa 
Carvalho Marques mostrou-se “satisfeita” 
por ver adotado o conceito que lançou no 
ano passado, de que as “profissões são 
socialmente reguladas”. “E já se vê nes-
ta sala que a UE não conhece ao certo a 
razão de ser de autorregular as profissões 
de interesse público. Comecemos por dizer 
às pessoas o que é o interesse público e 
o que sucederia se deixássemos de regular 
estas profissões na ótica do bem geral”, 
explicou, acrescentando o seguinte: “não 
é feliz, por exemplo, confundir o vocábulo 
liberais com o conceito de conta própria. 
Basta de camuflar, ambos os profissionais 
por conta própria ou por conta de outrem 
são prestadores de serviços altamente 
qualificados, diferenciados e merecem eli-
minar-se toda a legislação absurda e criar 
legislação necessária e adequada onde ela 
faz falta”.

No final dos trabalhos, o presidente do 
Grupo dos Interesses Diversos (Grupo III) 
e os porta-vozes do grupo Categoria das 
Profissões Liberais, Marina Elvira Caldero-
ne e Rudolf Kolbe, reuniram com o pre-
sidente do Parlamento Europeu, Antonio 
Tajani. Nesse encontro foram debatidos os 
próximos passos a dar no sentido de inserir 
a definição de profissão liberal nos proces-
sos de desenvolvimento das leis europeias. 
Uma medida que trará competitividade 
para a economia da Europa.
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Corporate Dentistry

Ordens e associações profissionais 
preocupadas com práticas mercantilistas

Num momento em que se verifica um 
pouco por toda a Europa uma tendência 
global para a presença de redes clínicas e 
grupos empresariais na medicina dentá-
ria, as Ordens pedem melhor regulação. 
O Conselho Europeu de Médicos Dentistas 
(CED) elaborou um documento que visa 
chamar a atenção para o facto de que as 
decisões sobre tratamentos não poderem 
ser influenciadas unicamente por fatores 
comerciais.

A resolução do CED, “Corporate Dentis-
try”, alerta para “os efeitos negativos dos 
métodos utilizados por algumas redes de 
clínicas dentárias”, que “já tiveram reper-
cussões em doentes de diversos países, na 
sequência de tratamentos levados a cabo 
apenas com o objetivo do lucro e até por 
pessoas sem as necessárias qualificações 
profissionais”. 

O documento dá conta da posição deste 
organismo face à crescente visão mera-
mente comercial do exercício da profissão. 
Resulta de um debate que ocorreu duran-
te o ano de 2018 e que foi veemente de-
sencadeado por Portugal, no momento da 
revisão do Código de Ética europeu. 

A OMD forneceu contributos decisivos 
para esta resolução e tem colocado o as-
sunto na agenda das reuniões de trabalho 
com as diversas entidades políticas na-
cionais. A Ordem dos Médicos Dentistas 
defende melhor regulação e não apenas 
mais regulação, uma vez que esta prática, 
por um lado, esbarra com leis contrárias à 
preservação dos tradicionais formatos do 
exercício profissional e, por outro, depa-
ra-se com a defesa global de uma total li-
berdade de mercado, de concorrência sem 
regras e, portanto, de desregulação.

PUGNAR POR MELHOR REGULA-
ÇÃO
A posição da OMD nesta matéria tem sido 
clara, ou seja, afasta-se totalmente da 
desregulação da profissão pelos motivos 
de superior interesse público que a Saúde 
representa. 

Alinhada com o conteúdo da resolução, 
a Ordem trabalhou em sede do Conselho 
Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) 

no projeto da criação de sociedades pro-
fissionais. Na prática, este trabalho refle-
tiu-se na aprovação da Lei das Sociedades 
Profissionais e na consagração no Estatuto 
da OMD da figura de associados de natu-
reza coletiva, as ditas sociedades profissio-
nais. Medidas que significam a criação e 
defesa, em Portugal, de modelos empre-
sariais cujo controlo maioritário esteja sob 
a responsabilidade de quem é profissional 
da área, ou seja, as sociedades de medici-
na dentária devem ser detidas e geridas, 
maioritariamente por médicos dentistas e 
não meros agentes comerciais.

PROCESSOS JUDICIAIS EM ESPA-
NHA
A resolução “Corporate Dentistry in Eu-
rope” foi unanimemente aprovada pelos 
países membros do CED, em novembro do 
ano passado, no plenário da Assembleia 
Geral do organismo europeu. Alerta-se 
nesta resolução, também, para as reper-
cussões profissionais, litigiosas e comer-
ciais.

Os membros do CED, ordens e associações 
profissionais da União Europeia, estão 
preocupados com “casos inquietantes de 
encerramentos de redes de clínicas dentá-
rias em França e Espanha, que põem a des-
coberto práticas inescrupulosas e pressões 
ilegítimas sobre os médicos dentistas, para 
estes atingirem objetivos clínicos especí-
ficos, nomeadamente a colocação de um 
número determinado de implantes den-
tários. Estes casos culminaram numa série 
de processos judiciais, e causaram grande 
sofrimento àqueles que foram enganados 
e vítimas de tratamentos desnecessários”. 
São exemplos, revela o documento, a 
iDental (ver caixa), a Dentexia e a Funny-
Dent. 

Em “Corporate Dentistry in Europe”, a es-
trutura de lobby do CED, que representa 
mais de 340 mil médicos dentistas na Eu-
ropa, estabelece como primordial a rela-
ção de confiança, entre médico dentista 
e doente, considerando que as decisões 
sobre tratamentos não podem ser influen-
ciadas por fatores comerciais. 

Assim é recomendado que:
•  As pessoas coletivas autorizadas a exer-

cer a medicina dentária ao abrigo do 
direito privado devem ser dirigidas por 
médicos dentistas;

•  Os médicos dentistas com participações 
numa rede de clínicas devem efetiva-
mente aí exercer atividade;

A resolução recomenda ainda que deverá 
garantir-se que: 
•  Esse tipo de entidades sejam dirigidas 

por médicos dentistas, assumindo tam-
bém as funções de responsáveis execu-
tivos;

•  A maioria das participações e dos direi-
tos de voto deverão ser detidas por mé-
dicos dentistas;

•  O principal objetivo de uma empresa, 
enquanto tal, que é o lucro não se deve 
sobrepor à prestação de cuidados de 
saúde oral de qualidade;

•  As entidades “corporate” ou os seus in-
vestidores não devem colocar entraves 
ao cumprimento por parte dos médicos 
dentistas das obrigações definidas nos 
respetivos códigos deontológicos e na 
legislação nacional;

•  As entidades ´“corporate” ou os seus in-
vestidores não devem exercer qualquer 
influência nas decisões sobre os trata-
mentos a adotar pelos médicos dentis-
tas com o consentimento dos doentes e 
não devem definir objetivos clínicos com 
base assente no lucro;

•  As entidades “corporate” ou os seus in-
vestidores não podem induzir os doentes 
em erro através de publicidade, preços 
ou planos de pagamento enganosos.

A situação difere de país para país. Es-
tas são preocupações comuns mas, por 
exemplo, em Portugal, este aspeto das 
práticas publicitárias enganosas, no qual 
a OMD teve decisiva participação, encon-
tra já acolhimento no Decreto-lei 238/ 
2015 (ver www.omd.pt/2015/10/praticas-
-publicidade-saude-2/) na esfera de com-
petências da ERS. Em Portugal, o proble-
ma a este nível é de inércia das entidades 
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Espanha e o caso iDental

reguladoras com poderes expressos para 
o efeito.

Todas estas recomendações espelham 
uma agenda transversal às profissões 
nos Estados membros, conscientes de 
que o ambiente legislativo e concorren-
cial desfavorece esta agenda político-
-profissional.

“Em 2017, após analisar as queixas apre-
sentadas pelos doentes perante as diversas 
ordens regionais de médicos dentistas de 
Espanha, o Conselho Geral dos Colégios dos 
Médicos Dentistas e dos Estomatologistas 
desse país concluiu que metade das queixas 
apresentadas entre 2013 e 2015 diziam res-
peito a redes de clínicas dentárias, apesar 
de elas representarem, na altura, apenas 
4% dos consultórios de medicina dentária 
espanhóis”, menciona a resolução “Corpo-
rate Dentistry in Europe”. 

Em agosto do ano passado, 17 clínicas de 
medicina dentária do grupo iDental foram 
alvo de buscas policiais, após uma série de 
reclamações de pacientes, de queixas de re-
munerações em atraso por parte dos traba-
lhadores e do encerramento dos estabeleci-
mentos ao público. O jornal El Pais noticiou 
que, no âmbito da “Operación Apulonia”, 
a 15 de janeiro, o juiz do Tribunal Nacional 
José de la Mata ordenou a prisão de 11 pes-
soas e de três fundadores da rede que dei-
xou milhares de pacientes sem tratamento. 
Um deles estava no Reino Unido (onde foi 
detido em colaboração com as autoridades 
britânicas) e preparava-se para implemen-
tar novas clínicas de medicina dentária na 
Grã-Bretanha. Os 14 investigados conta-
vam com a conivência de funcionários de 
instituições de crédito que estavam encar-
regados de conceder os empréstimos neces-
sários para a realização dos investimentos. 
Dez dos detidos acabariam por ser liberta-
dos com medidas cautelares: entrega de 
passaporte, proibição de deixar o país e 
apresentações periódicas no tribunal.

De acordo com o jornal, que cita o comu-
nicado do Tribunal Nacional, a acusação 
inclui o desvio de fundos de investidores 
internacionais, destinados a recuperar em-
presas em crise, para os seus ativos pessoais. 
Em causa, está um montante que excede os 
60 milhões de euros. Também os pacientes, 
através de campanhas de marketing agres-

sivas, foram levados a contrair empréstimos 
para financiar os seus tratamentos, com 
supostos descontos de até 80%, à custa do 
inflacionamento do orçamento e com base 
em supostas subvenções de organismos pú-
blicos estatais inexistentes. 

Em outubro do ano passado, a investigação 
permitiu impedir os gestores da iDental de 
criarem uma nova rede de clínicas em Es-
panha, designada de Instituto Dental Asso-
ciado, com 27 centros espalhados por todo 
o país. 

A operação está a investigar os crimes de 
administração fraudulenta, fraude conti-
nuada, apropriação indébita, levantamen-
to de propriedade, falsificação de docu-
mentos e lavagem de dinheiro, todos eles 
no contexto de uma organização crimino-
sa. Segundo a imprensa espanhola, há vá-
rios meses que a iDental é alvo de processos 
judiciais. O Tribunal de Primeira Instância 
número 6 de Gijón condenou a empresa a 
pagar 26.000 euros pelos danos causados a 
um paciente, em sentença por contumácia. 
Os trabalhadores também estão na justiça a 
tentar recuperar os salários em atraso. 

Entretanto, o Consejo General de Dentistas 
de España pronunciou-se num comunica-
do em que, entre outros esclarecimentos, 
lembra que “desde 2015 e em inúmeras 
ocasiões, os Colégios e o Conselho Geral 
comunicaram o que estava a acontecer nas 
clínicas iDental à Administração Central, 
Ministérios e partidos políticos, que são os 
que têm poderes para investigá-los e san-
cioná-los”. E salienta que “da nossa parte, 
fizemos tudo o que a legislação atual nos 
permite fazer e, evidentemente, mostra-
mos à Justiça a nossa total disposição para 
que os culpados paguem pelo que fizeram 
e indemnizem as vítimas”.

O Consejo General de Dentistas de España 
esclarece ainda o seguinte: “não tem ne-

nhuma competência ou responsabilidade 
em relação ao controlo das clínicas de me-
dicina dentária. As entidades de saúde ou 
os seus departamentos de inspeção são os 
organismos competentes para a concessão 
e renovação das autorizações das unidades 
de saúde, bem como para a inspeção e con-
trolo destas. As reclamações apresentadas 
pelos pacientes só resultam na abertura 
de processos informativos e sancionatórios 
por parte dos Colégios de Médicos Dentis-
tas quando visam os seus membros, e não 
quando visam as empresas comerciais ou 
clínicas onde os médicos dentistas desem-
penham as suas funções. As associações 
profissionais só podem sancionar as viola-
ções do código deontológico, não poden-
do resolver questões relacionadas com uma 
possível má prática profissional, nem po-
dem decidir sobre a existência de responsa-
bilidades civis nas ações de seus membros, 
nem estabelecer indemnizações a favor dos 
pacientes, pois trata-se de uma competên-
cia exclusiva dos Tribunais de Justiça.”

Em Portugal, as situações descritas relati-
vamente à rede Vitaldent são ilustrativas 
do perigo que as práticas publicitárias en-
ganosas representam para a saúde oral 
dos utentes que a eles recorrem. De facto, 
a promessa de tratamentos a baixo custo 
e a alegação de existência de corpo clíni-
co detentor de especialidades conduziram 
inúmeras pessoas a recorrer aos serviços 
prestados pelas referidas clínicas. 

O que se seguiu foi, em muitos casos, a 
frustração das legítimas expectativas dos 
utentes que a elas recorreram, seja por má 
prática clínica, seja por o tratamento ter 
sido determinado por pessoas tecnicamen-
te não habilitadas para o efeito.

Outros exemplos foram identificados e de-
nunciados, aguardando decisões judiciais, 
que serão divulgados pela Ordem à medida 
que forem sendo conhecidos.

Tal como foi noticiado a propósito da pre-
sidência portuguesa da FEDCAR, “grande 
parte das decisões que afetam as profis-
sões, em particular a nossa medicina den-
tária, tem origem em legislação da União 
Europeia. Nenhuma ordem ou associação 
profissional é suficientemente forte para 
se fazer ouvir de forma eficaz ao nível 
das instituições comunitárias. Daí que a 

FEDCAR, com as ordens, reguladores dos 
profissionais, como entidades competen-
tes, seja fundamental para que a posição 
de todos seja devidamente considerada. 
A presidência da FEDCAR vai reforçar a 
posição da Ordem dos Médicos Dentistas 
e fazer ouvir mais alto os desafios da me-
dicina dentária portuguesa no contexto 
europeu.”
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Ensino na Europa 

Estudantes apelam a adoção de “One 
Health”

Ensino na Europa 

Estudantes apelam a adoção de “One 
Health”

O conceito “One Health” consiste numa 
abordagem interdisciplinar, assente na 
partilha de conhecimentos entre os diver-
sos cursos de Medicina, Medicina Dentária 
e Medicina Veterinária.

A 5 de dezembro, em Paris, aconteceu o 
encontro “Implementação de “One Heal-
th” no Ensino Superior”, que reuniu aca-
démicos, profissionais e estudantes com 
o objetivo de partilharem as suas perspe-
tivas relativamente ao conceito de “One 
Health”. No debate foram identificados os 
desafios e analisadas as boas práticas que 
promovem o ensino interdisciplinar para 
uma colaboração também interdisciplinar.

As associações profissionais e de estudantes 
representativas dos médicos, médicos den-
tistas e médicos veterinários de Europa não 

só identificam o ensino como o pilar funda-
mental para a construção das competências 
comuns na “One Health”, como acreditam 
que a genuína compreensão deste concei-
to exige uma abordagem interdisciplinar. 
A formação integrada dos futuros profis-
sionais da saúde é, portanto, fundamental 
para a nossa sociedade fazer face aos de-
safios atuais e futuros. Nesse sentido, lan-

çaram o apelo a todos os académicos e de-
cisores políticos nacionais e europeus para 
que coloquem em prática esta definição.

O Conselho Europeu de Médicos Dentistas 
(CED), a Associação Europeia de Estudan-
tes de Medicina Dentária, o Comité Perma-
nente dos Médicos Europeus, a Associação 
Europeia de Estudantes de Medicina, a Fe-
deração Europeia de Médicos Veterinários 
e a Associação Internacional de Estudantes 
de Medicina Veterinária continuam a ser 
parceiros empenhados na adoção de futu-
ras iniciativas, em prol da implementação 
da abordagem “One Health” no ensino e 
no exercício profissional.

Os resultados dos debates realizados fo-
ram divulgados na página do CED, em 
https://cedentists.eu/.
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Federação Europeia de Autoridades Competentes e 
Reguladores 

Orlando Monteiro da Silva é o novo 
presidente da FEDCAR

Em 2019, o bastonário da OMD assume a 
presidência da FEDCAR (Federação Europeia 
de Autoridades Competentes e Reguladores 
de Medicina Dentária), após ter sido eleito 
por unanimidade em novembro do ano pas-
sado, durante o segundo encontro da orga-
nização. 

Orlando Monteiro da Silva tem já agendada 
para 9 e 10 de maio, no Porto, a primeira 
reunião plenária da entidade que reúne 
ordens, associações e outras entidades que 
regulam, registam e supervisionam a medi-
cina dentária. A FEDCAR é composta por 22 
membros de 21 países europeus, entre eles 
o Reino Unido. Daí que o Brexit seja o princi-
pal desafio deste início de mandato.
 
“A FEDCAR está muito preocupada com a 
possibilidade de haver uma saída sem acor-
do. Há milhares de médicos dentistas de 
variados países a exercer no Reino Unido, 
só Portugal tem perto de mil, nem todos 
estão em condições de ficar, sendo que não 
menos importante é salvaguardar sempre a 
situação do acompanhamento dos doentes 
e o contexto da situação laboral dos profis-
sionais”, explica o novo presidente da fede-
ração. Orlando Monteiro da Silva salienta 
que “a FEDCAR, em colaboração com outras 
organizações ligadas ao setor da saúde, tem 
exigido a criação de um quadro legal entre a 
União Europeia e o Reino Unido que garan-
ta que os profissionais continuem a benefi-
ciar de oportunidades conjuntas de treino e 
formação, com o reconhecimento automáti-
co das qualificações”. 

“Outra preocupação”, sublinha, “é a neces-
sidade de manter a cooperação na regula-
ção de medicamentos e dispositivos médicos 
para que os doentes continuem a aceder a 
tratamentos e medicamentos de última ge-
ração. Tem-se falado muito nas implicações 
económicas do Brexit, mas as questões da 
saúde devem ter prioridade e têm de ser 
acauteladas. Há que prevenir que uma saí-
da desordenada ponha em causa a saúde 
pública. É essencial garantir um acordo de 
reciprocidade nesta área que permita a ma-
nutenção de condições iguais de tratamen-
to para os cidadãos britânicos e dos países 
membros da União Europeia”. 

MANDATO COM PRIORIDADES
A presidência portuguesa na FEDCAR apre-
senta-se como uma oportunidade para a 
OMD reforçar junto dos 21 países membros 
as suas ideias e os projetos de regulação que 
tem vindo a influenciar. 

O bastonário da OMD salienta como prio-
ridades da sua presidência “o acompanha-
mento da implementação da diretiva do 
Reconhecimento Mútuo das Qualificações 
Profissionais, a regulação ao nível europeu 
da publicidade em medicina dentária e os 
processos de acreditação dos estudos de me-
dicina dentária na Europa, num dossier em 
que participam ainda associações de ensino 
e de estudantes e o Conselho Europeu de 
Dentistas”.

Prevê-se também que esta próxima iniciativa 
associe as diferentes plataformas portugue-

sas com impacto nas profissões, desde logo, 
aliando a presidência recente da FEDCAR à 
presidência do CNOP – Conselho Nacional 
das Ordens Profissionais, pela OMD. 

OPORTUNIDADE PARA PORTUGAL
Orlando Monteiro da Silva, que até aqui era 
vice-presidente da FEDCAR, explica a impor-
tância desta estrutura para os profissionais 
europeus da saúde oral: “Grande parte das 
decisões que afetam as profissões, em parti-
cular a nossa medicina dentária, tem origem 
em legislação da União Europeia. Nenhuma 
Ordem ou associação profissional é suficien-
temente forte para se fazer ouvir de forma 
eficaz  ao nível das instituições comunitárias. 
Daí que a FEDCAR, com as ordens, regulado-
res dos profissionais, como entidades compe-
tentes, seja fundamental para que a posição 
de todos seja devidamente considerada”. “A 
presidência do FEDCAR vai reforçar a posição 
da Ordem dos Médicos Dentistas e fazer ou-
vir mais alto os desafios da medicina dentária 
portuguesa no contexto europeu”, sustenta.

Orlando Monteiro da Silva recorda que este 
organismo “promove posições conjuntas dos 
seus membros perante o legislador da União 
Europeia e a partilha de informação no âm-
bito da regulamentação da profissão, procu-
rando ainda fomentar iniciativas legislativas a 
nível dos 27 na deteção de lacunas que afe-
tam a regulação da profissão”. São exemplos, 
o apoio da iniciativa HPCB (Healthcare Profes-
sionals Crossing Borders), que consiste numa 
parceria informal entre as autoridades regula-
doras de cuidados de saúde na UE e que visa a 
segurança do paciente, e o acompanhamento 
do projeto HProCard, financiado pela Comis-
são Europeia, que promove o uso dos cartões 
de profissionais de saúde na Europa.

Criada em 2004, a Federação Europeia das 
Autoridades Competentes e Reguladores 
de Medicina Dentária tem por objetivos 
garantir a segurança dos doentes, promo-
ver elevados padrões de regulação e cui-
dados de medicina dentária na Europa e 
assegurar a mobilidade dos profissionais 
de medicina dentária no espaço comunitá-
rio. Com sede em Bruxelas, realiza por ano 
duas reuniões plenárias. A OMD é mem-
bro desde 2015.
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Dez novas declarações de princípio para a 
saúde oral
A FDI aprovou na última Assembleia Geral, que decorreu em 
Buenos Aires, Argentina, uma série de resoluções que espelham 
a atual visão dos membros que integram a organização sobre 
questões relacionadas com a profissão, com a saúde oral e 
respetivas políticas. 

As novas declarações dizem respeito a aspetos técnicos da medicina 
dentária, como as nanopartículas na prática clínica, e a temas mais 
amplos, como a prestação de cuidados básicos de saúde oral a 
pessoas que se encontram deslocadas, devido a conflitos e outras 
crises que estejam a atingir os seus países de origem. 

Estes documentos resultam das consultas, debates e consensos 
gerados entre os profissionais de saúde oral, que se encontram 
espalhados por todo o mundo, e têm como objetivo mostrar 
a posição da FDI face aos temas que afetam a comunidade 
internacional. As declarações de políticas têm em consideração não 
só as preocupações dos médicos dentistas, mas de toda a população 
e podem ser interpretadas de acordo com a realidade de cada país. 

Adotadas pelos membros da FDI, estas dez declarações 
podem ser utilizadas para apoiar campanhas de sensibilização 

Federação Dentária Internacional

regionais, nas negociações com os governos e para reforçar 
debates sobre a regulamentação ética e legal. São igualmente 
úteis enquanto ferramentas educacionais ou recurso para a 
comunicação. 

Conheça a lista das novas declarações, que se encontram 
disponíveis para leitura na página eletrónica da FDI (em www.
fdiworlddental.org/resources/policy-statements): 

• Cáries profundas de dentina e tratamentos restauradores.
•  Medicina dentária e distúrbios respiratórios relacionados com 

o sono.
• Saúde periodontal global.
• Formação contínua em medicina dentária.
• Nanopartículas na prática clínica de medicina dentária.
• Prestação de cuidados básicos de saúde oral a pessoas 
deslocadas.
• Apps para medicina dentária e saúde oral.
• Políticas nacionais de saúde com inclusão da saúde oral.
•  Fase de redução progressiva na utilização de amálgama 

dentário.
• Promoção da saúde oral através de dentífrico com flúor.






