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Editorial

Uma Nova Ambição para a 
Profissão

Na antecâmara de uma nova década, im-
põe-se a cada um de nós e à nossa profissão 
renovarmos a ambição para enfrentar novos 
tempos.

Capaz de honrar e superar as conquistas obti-
das em dois períodos fundamentais da histó-
ria da medicina dentária portuguesa:

- o primeiro, dos anos 70 até ao final do sé-
culo passado, com o aparecimento de sete 
faculdades de medicina dentária e a orga-
nização da profissão, através da Ordem dos 
Médicos Dentistas,

- um segundo momento, de 2001 até aos dias 
de hoje, de afirmação da profissão, dos médi-
cos dentistas e da sua Ordem, a nível nacional 
e internacional.

Assente sobre um triângulo - cujo vértice ci-
meiro é o Médico Dentista e onde na base 
estão as faculdades e a nossa Ordem - devi-
damente consolidado e implementado, é al-
tura de projetar o futuro com uma Ambição 
renovada para a Profissão. 

Que não deixe ninguém para trás.

Que aposte no papel fundamental dos mé-
dicos dentistas, enquanto “médicos de saúde 
oral”. 

Que aposte no potencial de alargar os seus 
horizontes, através da sua formação contí-
nua, v. g. através do pré-grado, reforçando 
as suas competências ao longo da vida pro-
fissional. 

O tabuleiro de xadrez ilustra na perfeição, 
de forma metafórica, desafio que temos pela 

frente: o de aprofundar as competências 
que detemos e adquirir novas para a nossa 
estratégia, paciente, determinada, de dispor 
as nossas capacidades de forma adequada no 
tabuleiro da prestação de cuidados de saúde. 

Assim, as competências de que já dispomos e 
aquelas que a Ordem se propõe regulamentar 
irão contribuir para alargarmos os horizontes 
do médico dentista e da profissão, afirmando-
-nos de forma mais vincada como líderes no 
que à saúde oral diz respeito, levando em con-
ta o conhecimento atual do impacto e relação 
da saúde oral com a saúde em geral. 

As novas possibilidades que se oferecem à 
profissão, respeitando as fronteiras da mes-

ma, plasmadas nas Diretivas Europeias, no 
Ordenamento Jurídico Nacional e no nosso 
Estatuto, são imensas e uma fonte de espe-
rança para a profissão.

A medicina dentária baseada na evidência 
e novas possibilidades terapêuticas de que 
dispomos implica da nossa parte uma abran-
gência de atuação que não se pode confinar 
apenas à tradicional aproximação clínica, mas 
deverá ter a ambição e a capacidade de ras-
gar novos horizontes ao nosso exercício pro-
fissional.

De facto, a Inteligência Artificial, a Robótica 
e a revolução 5G representam desafios que 
urge transformar em oportunidades: opor-
tunidade de prestar melhores serviços aos 
Utentes, oportunidade de melhorar a qua-
lidade e o valor acrescentado da Profissão, 
oportunidade de otimizar Recursos e aceder 
a uma qualidade de vida superior. Os médicos 
dentistas sentem, com razão, que algo está a 
acontecer.

Acrescento, algo em que todos podem e de-
vem participar.

E qual o papel da Ordem?

Ter capacidade de ler a realidade, perspetivar 
o futuro e liderar. Ir à frente sem se afastar 
da profissão e da realidade dos seus profissio-
nais, para que estes não a percam de vista, ca-
minhando à frente, não deixando ninguém 
para trás e, sobretudo, nunca se deixando 
ficar para trás. 

O Bastonário,

Orlando Monteiro da Silva
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Inquérito sobre especialidades
Médicos dentistas sugerem áreas 
prioritárias

A OMD prepara-se para regulamentar no-
vas especialidades e auscultou a classe sobre 
esta matéria. 

No inquérito enviado aos médicos dentistas 
no ano passado sobre as especialidades que 
aguardam implementação, os profissionais 
puderam escolher uma ou as duas que con-
sideram mais prioritárias. Com 2.507 respos-
tas, concluiu-se que a endodontia surge no 
topo das preferências, com 63% das res-
postas, seguindo-se a prostodontia (49%), 
a medicina dentária hospitalar (41%) e a 
saúde pública oral (32%). 

O processo de implementação das novas es-
pecialidades da medicina dentária arrancou 
em 2011. Daí resultaram os primeiros espe-
cialistas titulados em cirurgia oral, perio-
dontologia e odontopediatria, encontran-
do-se em curso a definição da composição 
das estruturas diretivas de todos os colégios 
previstos no Estatuto. Após a conclusão do 

processo especial de implementação destas 
especialidades, que se juntam à de ortodon-
tia, a Ordem prepara-se para regulamentar 
o procedimento especial, e igualmente 
transitório, de acesso às restantes áreas de 
especialização.

Colégio de Ortodontia
Novos especialistas recebem diplomas
Foi na reunião plenária do Colégio de Orto-
dontia que os médicos dentistas aprovados no 
exame da especialidade, realizado em maio de 
2019, receberam o respetivo diploma. 

Filipe M. Manso Laranjo, Gonçalo Barragán, 
José Eduardo Cardoso, Clara Ramos Fontinha 
e Maria Paula Barbosa são os mais recentes es-
pecialistas em ortodontia. No 28º Congresso da 
OMD, a 16 de novembro, os médicos dentistas 
receberam das mãos do presidente do Colégio 
de Ortodontia da OMD, Luís Jardim, e do mem-
bro da direção deste organismo, Armandino 
Alves, o diploma de especialista em ortodontia.

Atualmente, este organismo contabiliza 81 
membros. O médico dentista José Pedro Martins 
esteve igualmente presente na sessão para rece-
ber o diploma relativo ao título obtido em 2018.

Terminada a cerimónia, o colégio reuniu 
para tratar de diversos assuntos.

Ortodontia, cirurgia oral, odontopediatria, pe-
riodontologia, medicina dentária hospitalar, en-
dodontia, prostodontia e saúde pública oral são, 
de acordo com o Estatuto da Ordem dos Mé-
dicos Dentistas, especialidades exclusivamente 
atribuídas pela Ordem e sujeitas a reserva de lei.
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Vai Acontecer

Jornadas da Primavera

Formação contínua ruma ao Algarve na 
Páscoa
O primeiro encontro de formação intensiva 

do ano acontece entre 9 e 11 de abril, em 

Vilamoura. Com um programa científico 

multidisciplinar, as Jornadas da Primavera 

2020 colocam em destaque as áreas da den-

tisteria, cirurgia oral, implantologia, oclusão, 

ortodontia e endodontia.

O hands-on de dentisteria, lecionado por João 

Cardoso Ferreira, dedicado ao tema “Restaura-

ções diretas de dentes posteriores com resinas 

compostas: como biomimetizar a natureza” dá 

o arranque para três dias de cursos e atividades 

desportivas e lúdicas, que estão a ser planea-

das pela organização do evento. As inscrições 

nas jornadas estão a decorrer, sendo que o cur-

so prático está limitado a 20 lugares. 

O Hotel Vila Galé Ampalius, em Vilamoura, 

é o palco escolhido para receber esta edição. 

Jardins e espaços exteriores, piscina exterior 

para adultos e crianças, spa, wi-fi gratuito, 

parque infantil e Clube Nep para os mais pe-

quenos, sala de jogos, campos de ténis e golf 

desk são alguns dos serviços que a unidade 

hoteleira coloca ao dispor dos seus hóspedes. 

Um hotel amigo das famílias, já que as Jorna-

das da Primavera são o encontro de excelên-

cia de união entre trabalho e família, forma-

ção profissional e convívio entre colegas. 

O programa do evento e respetiva área de 

inscrições estão disponíveis na página ele-

trónica da OMD, em www.omd.pt/forma-

cao/jornadas. Poderá também consultar os 

resumos dos cursos na aplicação móvel da 

Ordem dos Médicos Dentistas. 
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Ambiente e estilos de vida em destaque

Patrícia Manarte Monteiro preside à 
Comissão Organizadora do 29º Congresso

O 29º Congresso da Ordem dos Médicos Den-

tistas (OMD) vai decorrer entre 5 e 7 de novem-

bro na Exponor, em Matosinhos.

A Comissão Organizadora é presidida pela mé-

dica dentista Patrícia Manarte Monteiro, mem-

bro do Conselho Diretivo da OMD.

Sustentabilidade ambiental e estilos de vida 

para a promoção do bem-estar e qualidade da 

saúde oral e da saúde em geral serão dois pila-

res da edição deste ano do congresso.

A presidente da Comissão Organizadora, Pa-

trícia Manarte Monteiro, revela que “a inte-

gração da medicina dentária com o ambiente, 

com a saúde em geral e setorial e, ainda, com 

a qualidade de vida dos doentes e, sobretudo, 

dos profissionais da saúde oral e medicina den-

tária, será a missão e o foco deste congresso. 

Estamos a preparar surpresas e soluções para 

os desafios diários dos profissionais e dos mé-

dicos dentistas que certamente vão tornar este 

evento inovador”.

A imagem do 29º Congresso da OMD já reflete 

estes dois pilares, Patrícia Manarte Monteiro ex-

plica que “os verdes e violetas, aplicados na ima-

gem, com um movimento dinâmico e orgânico, 

expressam a sustentabilidade ambiental e a quali-

dade de vida associada ao médico dentista e seus 

pacientes. Num fundo branco surgem ondas ver-

des e violeta repletas de energia positiva, que nos 

transmitem bem-estar e, esperamos, vontade de 

participar no congresso com um sorriso. As ondas 

são também uma associação ao rio Douro e ao 

mar e a toda a envolvente geográfica da cidade 

do Porto que, mais uma vez, abre os seus braços 

para receber os congressistas”.

Na edição do ano passado o Congresso da 

OMD reuniu mais de 6.200 congressistas. Na 

Expodentária, foram registadas mais de 13 mil 

entradas nos três dias da exposição.

Aceda à informação já disponível na aplicação 

móvel da Ordem dos Médicos Dentistas ou na 

página eletrónica do 29º Congresso, em www.

omd.pt/congresso/2020.
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Conselho dos Jovens Médicos Dentistas
Via verde para a medicina dentária 
Os jovens médicos dentistas terão ao 
seu dispor uma plataforma eletrónica 
de auxílio em diversas áreas para faci-
litar a sua entrada no mercado de tra-
balho. 

Trata-se de um microsite desenvolvido 
pela OMD para prestar apoio em ques-
tões como a gestão, fiscalidade, segu-
rança social, apoio legal a contratos de 
trabalho, entre outras. 

A medida é uma iniciativa do Con-
selho dos Jovens Médicos Dentistas 
(CJMD) e viu luz verde na reunião com 
o bastonário, Orlando Monteiro da 
Silva, e outros elementos dos Órgãos 
Sociais, na qual foi dada voz às ideias 
e ambições de quem está a iniciar a 
profissão. 

Neste encontro, que teve lugar no 28º 
Congresso da OMD, na FIL, foram aborda-
dos “aspetos de revisão dos curricula do 
pré-grado e a especificidade do exercício 
da profissão para os mais jovens”. “Tive-
mos uma reunião extremamente profí-
cua”, resumiu o bastonário. 

Criado em 2010, o CJMD é atualmente 
composto por 27 jovens médicos dentistas 

(conheça a equipa em www.omd.pt/info/
jovens/). Este organismo reúne elemen-
tos de vários pontos do país e formados 
nas diferentes instituições de ensino da 
medicina dentária. Nasceu com o propó-
sito de facilitar a comunicação e a parti-
lha entre os jovens profissionais e a OMD. 

Tem como principais objetivos identificar 
as principais dificuldades sentidas na in-
serção no mercado de trabalho, promover 
iniciativas que visem uma melhor inte-
gração dos recém-formados na realidade 
profissional, defender os seus interesses 
disponibilizando informação útil sobre 
diversas temáticas relevantes para o exer-
cício profissional, e fomentar a análise 
crítica e a discussão de assuntos ligados 
ao desempenho da atividade de médico 
dentista entre os jovens profissionais.
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Regulamentação em medicina dentária

Porque é importante falar de 
competências setoriais?

Na última edição do Congresso da OMD, 

a regulamentação de competências seto-

riais esteve em destaque nos debates que 

decorreram no âmbito das sessões Na Or-

dem do Dia. 

Falamos de áreas multidisciplinares e bas-

tante abrangentes, que entram cada vez 

mais no consultório de medicina dentária 

e integram as rotinas clínicas. São elas: 

gestão de unidades de saúde, medicina 

dentária forense, harmonização orofacial, 

acupuntura em medicina dentária, medici-

na dentária desportiva, medicina dentária 

do sono, sedação consciente, ozonoterapia 

em medicina dentária e medicina dentária 

do trabalho.

Para acompanhar a evolução dos conhe-

cimentos técnicos e científicos, a Ordem 

dos Médicos Dentistas prepara-se para dar 

início a este processo. Partindo dos resul-

tados do inquérito enviado à classe sobre 

esta matéria (ver notícia na revista 43) e do 

feedback obtido nas sessões organizadas 

no congresso, a Ordem vai definir as áreas 

prioritárias a implementar. Recorde-se que 

nesta auscultação à classe, além das opções 

apresentadas, foi proposto implementar 

a disfunção temporomandibular e a dor 

orofacial, assim como a medicina dentária 

digital e laser em medicina dentária.

No congresso, vários intervenientes de 

cada área partilharam com a audiência as 

especificidades de cada uma destas futu-

ras competências a implementar. De cada 

mesa redonda resultaram os artigos que 

publicamos nesta (e na próxima) edição 

da Revista da OMD. A forma como cada 

painel explana as suas reflexões é da sua 

inteira autoria e responsabilidade. 

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Participaram no painel de harmonização 

orofacial, moderado pelo médico dentista 

Ricardo Faria de Almeida, os médicos den-

tistas André Mariz de Almeida, Vanda Ven-

tura e Virgínia Santos e o cirurgião plástico 

Mário Mendanha.

Foi, sem dúvida, um período de partilha 

de ideias e experiência clínica. O facto de 

ter profissionais com distintas experiên-

cias clínicas tornou o painel extremamen-

te diversificado na abordagem da harmo-

nização orofacial. 

Os médicos dentistas André Mariz de Al-

meida, Vanda Ventura e Virgínia Santos, 

estão em concordância que a harmoniza-

ção orofacial tem ganho merecida impor-

tância, como uma área de atuação a que 

tantos médicos dentistas se dedicam de 

Ricardo Faria e Almeida (à esquerda) moderou o painel de harmonização orofacial que contou com as intervenções de Virgínia Santos, Mário Mendanha, 

Vanda Ventura e André Mariz de Almeida
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uma forma séria há já vários anos e tem 

tido uma procura crescente por parte da 

nossa classe profissional. Neste momen-

to de interesse exponencial nesta área, é 

oportuno elevar os padrões de qualidade 

e segurança na harmonização orofacial, 

definir e fomentar a formação necessária 

à sua prática. A criação desta competência 

beneficiará um ambiente propício à ele-

vação da oferta de uma formação com a 

qualidade adequada à exigência da nossa 

profissão.

O médico dentista é um conhecedor incon-

testável da anatomia orofacial. A análise 

facial, destreza manual, competências ci-

rúrgicas, perícia para o detalhe e até a exe-

cução de técnicas mais invasivas, tornam o 

médico dentista um profissional de saúde 

capaz de, com a formação adequada, se 

munir dos meios corretos para servir o su-

perior interesse do doente, assegurando a 

prestação dos melhores cuidados de saúde 

oral possíveis nesta área.

A harmonização orofacial diz respeito a 

um conjunto de técnicas estéticas e/ou 

terapêuticas, não cirúrgicas, capazes de 

equilibrar ou suportar os tecidos faciais, 

miomodelar ou relaxar os músculos faciais, 

atenuar episódios de dor miofascial, bem 

como outros episódios de disfunção tem-

poromandibular. Falamos, por exemplo, 

na utilização de ácido hialurónico, como 

preenchedor, potente hidratante e mio-

modelador; de toxina botulínica como re-

laxante muscular, antiálgico, hiposalivante; 

de fios de bioestimulação, capazes de esti-

mular a produção de colagénio e melho-

rar a aparência e sustentação da face. São 

ainda exemplo a ozonoterapia com efeito 

antioxidante, anti-inflamatório e oxigena-

tivo, a laserterapia, com efeitos conhecidos 

no controlo da dor, na redução dos proces-

sos inflamatórios e na aceleração da cica-

trização, entre outros.

Com a harmonização orofacial, estaremos 

a reconhecer opções terapêuticas seguras, 

que permitem ao médico dentista gerir ou 

melhorar algumas limitações de tratamen-

tos que surgem de outras áreas da medi-

cina dentária, como a reabilitação oral ou 

a ortodontia, como por exemplo alterar a 

forma e projeção da região labial, susten-

tar as comissuras labiais, corrigir ou reduzir 

a exposição de gengiva aquando do sorri-

so, diminuir a profundidade do sulco labio-

mentoniano, projetar o mento. No fundo, 

equilibrar a anatomia orofacial, tanto no 

plano frontal como no plano sagital. 

Quando falamos em disfunção temporo-

mandibular (DTM), estamos a falar de uma 

temática complexa com etiologia multifa-

torial e, como tal, multifatorial também na 

sua abordagem. Quando falamos da har-

monização orofacial no âmbito da DTM, 

estamos a falar de uma pequena parte da 

terapêutica de uma temática que deveria 

constituir uma especialidade por si ou, no 

mínimo, de uma competência designada 

dor orofacial e disfunção temporomandi-

bular pela sua presença nos currículos do 

ensino pré-grado de todas as universida-

des, nacionais e internacionais, bem como 

pela sua presença em todos os serviços de 

saúde, quer estatais quer privados, aproxi-

madamente em todo o mundo.  

Relativamente à questão terapêutica da 

harmonização orofacial, estamos a falar 

na grande maioria das vezes de injetáveis 

que irão promover uma alteração à fun-

ção que está a causar algum tipo e grau 

de disfunção do indivíduo, devendo este 

papel terapêutico ser sempre avaliado 

numa perspetiva geral de múltiplos fa-

tores a controlar. Teremos na sua grande 

maioria situações tão diversas como as ce-

faleias, enxaquecas, dor miofascial, disto-

nias, paresias faciais, ou mesmo alterações 

estéticas que provocam alterações no eixo 

psicológico e, consequentemente, no eixo 

físico dos pacientes que irão ser abordadas 

com toxina botulínica tendo sempre em 

conta o número de unidades por estrutura 

e o número de vezes a aplicar, bem como 

a terapêutica múltipla. Ou situações da 

articulação temporamandibular tais como 

patologias degenerativas ou bloqueios de 

disco que terão indicação para a utilização 

de hialuronato de sódio com maior ou me-

nor peso molecular, dependendo mais uma 

vez da complexidade da patologia e tendo 

sempre em atenção que a terapêutica é 

multifatorial.

As técnicas de harmonização orofacial vi-

sam conseguir não apenas uma melhoria 

estética, mas também uma melhoria fun-

cional de toda a região oral e estruturas e 

tecidos anexos.

A beleza e harmonia do sorriso é, hoje, um 

pilar importante para saúde e bem-estar 

dos nossos pacientes. 

Um dos pontos essenciais nesta área é sem 

dúvida a formação, esta deve ser regula-

da, avaliada e ministrada por profissionais 

devidamente credenciados e com currícu-

los reconhecidos. Este será, sem dúvida, o 

maior desafio, tanto na medicina como na 

medicina dentária, a regulação da forma-

ção para que a mesma seja credível, sufi-

ciente e baseada em evidência científica e 

clínica.

Tal como referido anteriormente, a mesa 

redonda da competência de harmonização 

orofacial contou, ainda, com a presença do 

cirurgião plástico Mário Mendanha que 

abriu portas a um debate muito positivo e 

de suma importância para a relação e in-

terdisciplinaridade pretendida entre médi-

cos e médicos dentistas. 

Segundo Mário Mendanha, tal como 

toda a área do conhecimento humano, 

os cuidados de saúde têm, compreensivel-

mente, caminhado para a especialização 

progressiva e não para a generalização. 

Isto significa que o conhecimento deverá 

ser cumulativo e progressivo, assente em 

princípios sólidos construídos por uma 

educação contínua. Este conceito de es-

pecialização deverá servir de base para 

qualquer discussão sobre a criação de 

competências. Uma competência suge-

re um acumular de conhecimentos que 

permite dominar todos as especificidades 

inerentes a uma determinada técnica, ou 

conjunto de técnicas, que são abrangidas 

pela competência em questão. A par des-

te nível de conhecimentos, o especialis-

ta deverá dominar ainda a resolução de 

qualquer complicação que possa surgir 

COM A HARMONIZAÇÃO 

OROFACIAL, ESTAREMOS 

A RECONHECER OPÇÕES 

TERAPÊUTICAS SEGURAS, 

QUE PERMITEM AO MÉDICO 

DENTISTA GERIR OU MELHO-

RAR ALGUMAS LIMITAÇÕES 

DE TRATAMENTOS QUE SUR-

GEM DE OUTRAS ÁREAS DA 

MEDICINA DENTÁRIA, COMO 

A REABILITAÇÃO ORAL OU A 

ORTODONTIA
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durante a prática clínica definida pelo 

âmbito da competência. 

Esta reflexão inicial, ainda que genérica, 

deverá ser básica na criação de uma com-

petência de harmonização facial, no âm-

bito da prática especializada de medicina 

dentária. A medicina estética, área médica 

dedicada aos procedimentos que visam a 

melhoria estética do indivíduo, é em tudo 

distinta da competência de harmonização 

facial. Partilhando um universo anatómico 

restrito e técnicas que podem ser comuns 

a ambas, é importante realçar a distinção 

axiomática destas duas áreas. A ausência 

de distinção clara, ou os limites cinzentos 

que possam persistir, serão a origem de 

discórdia, descredibilização e, em primeira 

e última instância, de complicações inevi-

táveis com consequências nefastas para os 

pacientes. 

Ao considerarmos estes perigos e tentar-

mos evitar os escolhos que se nos depa-

ram, existirão três cenários possíveis a con-

siderar quando concebermos a hipótese de 

uma possível competência nesta área da 

medicina dentária:

1.  A competência de harmonização facial é 

desprovida de sentido e não deverá exis-

tir. Esta é uma perspetiva limitadora que 

revela desconhecimento da capacidade 

técnica e clínica, de diagnóstico e tra-

tamento, que os médicos dentistas que 

se dedicam à reabilitação oral possuem. 

Prevê uma amputação nas opções tera-

pêuticas que estes especialistas necessi-

tam para uma reabilitação completa e 

equilibrada do terço inferior da face. 

2.  A competência de harmonização facial 

deverá ser criada universalmente, sem 

restrições de áreas anatómicas ou de 

técnicas, devendo apenas ter como fim 

a melhoria estética completa da face 

do paciente. Esta perspetiva, revelado-

ra de uma tendência de generalização 

e não de especialização, prevê a utili-

zação indiscriminada de qualquer téc-

nica que melhore qualquer região da 

face, com base em princípios estéticos. 

Esta será, das três opções, a mais peri-

gosa. Os exemplos de tal prática clínica, 

deontológica e moralmente reprovável, 

são infelizmente frequentes. A ausên-

cia de uma regulamentação nesta área 

da medicina dentária tem permitido 

que alguns profissionais extrapolem as 

suas competências para áreas manifes-

tamente fora da medicina dentária ou, 

mesmo referentes ao terço inferior da 

face, região perioral ou regiões anexas 

diretamente envolvidas com os proces-

sos de mastigação e mobilização da ar-

ticulação temporomandibular, o façam 

sem a formação adequada. In absentia, 

o caminho é livre para ocorrerem com-

plicações que derivam de má prática ou 

de incapacidade/limitação de diagnósti-

co e que são, muitas vezes, causa de si-

tuações graves que lesam o paciente e 

colocam em risco a carreira profissional 

de quem as pratica. Esta é uma posição 

completamente irresponsável, desatuali-

zada e empírica. Tem por base premissas 

que violam o compromisso deontológico 

do benefício do paciente e da não ma-

leficência.

3.  A competência de harmonização facial 

deverá ser criada, devidamente regula-

da, com a definição exata das técnicas 

envolvidas e da região anatómica a que 

se refere. Desta forma, o médico dentis-

ta que domine esta competência con-

seguirá beneficiar o paciente, evitando 

complicações, mas estando confiante na 

resolução das mesmas, caso surjam. Ao 

existir a competência de harmonização 

facial, reconhecida e regulada pela Or-

dem dos Médicos Dentistas, os profissio-

nais que extrapolem os seus limites ou 

que a pratiquem sem a devida formação 

necessária, fá-lo-ão contra uma diretiva 

institucional reconhecida. Em termos 

médico-legais e em termos deontológi-

cos, esta será a forma mais responsável 

de assegurar o melhor tratamento pos-

sível aos pacientes que procuram uma 

reabilitação oral completa. 

Com a criação da competência de harmo-

nização facial, é importante determinar 

concretamente a que região anatómica se 

refere e quais a técnicas e modalidades te-

rapêuticas envolvidas. Só desta forma po-

deremos assegurar que o caminho é o da 

especialização em áreas que já são do do-

mínio da profissão e não o da generaliza-

ção para áreas fora do âmbito da medicina 

dentária. Com o recurso a substâncias que 

permitem o preenchimento dos tecidos, ou 

a modulação da atividade muscular, é pos-

sível equilibrar os tecidos moles com a rea-

bilitação ortodôntica, obtendo não apenas 

uma melhoria funcional, mas também uma 

melhoria estética de toda a região oral. O 

médico dentista, conhecedor incontestá-

vel desta região anatómica e profissional 

devidamente habilitado a resolver com-

plicações que nela possam surgir, deverá 

dominar a utilização destas substâncias, 

muitas delas já complementares à prática 

clínica atual especializada em várias áreas 

da medicina dentária. Criando esta com-

petência, estaremos a reconhecer opções 

terapêuticas seguras que permitem ao mé-

dico dentista que pratica reabilitação oral, 

realizar um tratamento ortodôntico verda-

deiramente completo. Além disso, estare-

mos a justificar a necessidade imperiosa de 

formação graduada e pós-graduada ade-

quada nesta área.

Uma última palavra para um fator essen-

cial na prática clínica atual: a capacidade 

de referenciação mútua. A colaboração 

entre as diferentes especialidades da me-

dicina dentária e entre estas e especiali-

dades médicas como a cirurgia plástica, a 

dermatologia ou a cirurgia maxilofacial, é 

fundamental para tratar corretamente os 

pacientes. Neste ponto de viragem criar-

-se-ão muros ou pontes.  Os muros irão 

amputar a colaboração mútua entre espe-

cialidades e ordens profissionais que, em 

última análise, irão prejudicar os pacientes. 

No entanto, serão as pontes que criamos 

que irão suportar a nossa atividade clíni-

ca futura e que irão conservar a dignidade 

profissional e os princípios deontológicos 

com que, voluntariamente, todos nós nos 

comprometemos.

A COMPETÊNCIA DE HAR-

MONIZAÇÃO FACIAL É DES-

PROVIDA DE SENTIDO E NÃO 

DEVERÁ EXISTIR. ESTA É UMA 

PERSPETIVA LIMITADORA QUE 

REVELA DESCONHECIMENTO 

DA CAPACIDADE TÉCNICA E 

CLÍNICA, DE DIAGNÓSTICO 

E TRATAMENTO, QUE OS 

MÉDICOS DENTISTAS QUE SE 

DEDICAM À REABILITAÇÃO 

ORAL POSSUEM. 
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MEDICINA DENTÁRIA FORENSE

A medicina dentária forense, designa-

ção utilizada em Portugal para a Forensic 

Odontology / Forensic Dentistry (termos 

anglo-saxónicos) é denominada como 

odontologia forense ou odontologia legal 

em muitos países.

Ao abrigo do artigo 9.º dos Estatutos da 

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), são 

atribuições da mesma, o reconhecimento 

de competências setoriais aos seus mem-

bros. Nesse sentido, no passado dia 15 de 

novembro de 2019, no âmbito do 28.º Con-

J. Pinto da Costa1,2, Joana Figueiredo3,4,5, La Salete Alves3,6,7, Maria Inês Guimarães3,6, 8,9

1  Doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
2  Professor Catedrático de Medicina Legal, Especialista em Medicina Legal com o grau de consultor
3  Médica Dentista
4  Mestre em Medicina Legal e Ciências Forenses - Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
5  Vogal do Conselho Deontológico e Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas
6  Doutorada em Ciências Médicas - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto
7  Presidente da Associação de Medicina Dentária Forense
8  Membro do Conselho Geral da Ordem dos Médicos Dentistas
9  Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa

formativo vocacionado à competência em 

questão.

A medicina dentária forense, como parte 

importante das ciências forenses, engloba 

o adequado exame, manuseio, preparação 

e apresentação das evidências médico-

O painel de medicina dentária forense contou com a moderação de José Pinto da Costa e as intervenções de La Salete Alves, Joana Figueiredo e Maria 

Inês Guimarães 

A MEDICINA DENTÁRIA 

FORENSE, COMO PARTE 

IMPORTANTE DAS CIÊNCIAS 

FORENSES, ENGLOBA O 

ADEQUADO EXAME, MANU-

SEIO, PREPARAÇÃO E APRE-

SENTAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS 

MÉDICO-DENTÁRIAS AO 

SERVIÇO DA JUSTIÇA COM 

BASE EM QUATRO PILARES 

FUNDAMENTAIS

gresso da OMD, teve lugar a mesa redonda 

subordinada ao tema “Medicina dentária 

forense”, na sala “Competências setoriais 

em medicina dentária: antevisão”.

As competências setoriais surgem na OMD 

à semelhança da Ordem dos Médicos e, 

não sendo especialidades em Portugal, 

são campos determinados do saber, ao 

nível científico e técnico, que refletem 

uma competência advinda de formação 

necessariamente focada para técnicas ou 

procedimentos específicos e com tempo 
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-dentárias ao serviço da Justiça com base 

em quatro pilares fundamentais (Berketa 

et al., 2012):

1.  A individualização e identificação de in-

divíduos (vivos ou cadáveres) através de 

características dentárias;

2.  A identificação do agressor em casos de 

marcas de mordeduras;

3.  A valorização de lesões e avaliação do 

dano corporal no aparelho estomatog-

nático, em sede de direito cível, trabalho 

e penal;

4.  O apuramento da responsabilidade dis-

ciplinar por incumprimento de normas 

deontológicas (violação das leges artis 

e tratamentos médico-dentários arbitrá-

rios).

A probabilidade ou possibilidade que as 

características dentárias sejam coinciden-

tes entre duas pessoas ocorre na propor-

ção de 1 para 6 800 000 indivíduos (Keiser 

Nielson, 1980). Tendo por base esta pre-

missa, são muitos os casos na história que 

descrevem a utilidade das peças dentá-

rias como meio de identificação humana. 

Alguns dos exemplos mais paradigmáti-

cos são a identificação médico-dentária 

de “Lollia Paulina”, aristocrata da corte 

romana, no primeiro século durante o 

mandato do imperador Cláudio (Bala-

chander, 2015) e o incêndio no Bazar da 

Caridade em Paris, em maio de 1897, em 

que a identificação das 126 vítimas só 

foi possível graças à intervenção de Os-

car Amoedo e da sua equipa, tendo sido 

considerado, posteriormente, o precur-

sor da medicina dentária forense (Amoe-

do, 1897). Outros exemplos mediáticos e 

mais recentes do contributo da medicina 

dentária forense para a identificação hu-

mana são os ataques terroristas de 11 de 

setembro de 2001 em Nova Iorque (Hin-

chliffe, 2011) e o tsunami da Tailândia a 

26 de dezembro de 2004 (Schuller-Göt-

zburg, 2007).

A medicina dentária forense deve combi-

nar os esforços, a metodologia e a mais re-

cente tecnologia, que têm como denomi-

nador comum o estudo científico das peças 

dentárias. A competência em debate deve 

promover junto dos médicos dentistas a 

importância da existência de registos mé-

dico-dentários completos, legíveis e com 

qualidade (cuidadosos, pormenorizados, 

corretos e minuciosos).

A medicina dentária forense permite seg-

mentar secções da profissão, de forma a 

selecionar os médicos dentistas com com-

petências nesta área específica, que pos-

sam dar resposta eficaz às necessidades 

solicitadas, tais como: pedidos de perícias 

judiciais ou participação em auditorias de 

qualidade a consultórios ou clínicas. Para 

além disso, permite também direcionar 

esforços de especialização por parte dos 

profissionais e criação de ofertas formati-

vas por parte das instituições, convergindo 

as sinergias entre os médicos dentistas que 

trabalham na área. 

A criação da competência setorial em 

medicina dentária forense subentende a 

resolução de múltiplos desafios, mormen-

te a criação de uma política concordante 

com os requisitos a nível internacional, 

cuja atuação se encontra protocolada e 

homologada em conformidade com a le-

gislação de cada país. As dificuldades que 

surgem no âmbito da identificação huma-

na pelos dentes são transversais a diversos 

países.

Por outro lado, o aumento da litigância 

na relação médico dentista-doente con-

duz a uma crescente necessidade de no-

meação de peritos por parte de diversas 

entidades judiciais, com o desempenho 

de inúmeras funções periciais: relatórios 

periciais; resposta a quesitos; análise de 

documentação; perícias com necessidade 

de observação direta do doente, o que 

requer medidas concretas. Entre elas, 

a criação de um grupo de trabalho em 

medicina dentária forense composto por 

todos os médicos dentistas com formação 

na área, possibilitando a troca de ideias 

na elaboração dos relatórios periciais, 

definindo critérios objetivos e uniformes 

ou na realização das perícias de modo a 

que a função de perito seja desempenha-

da exemplarmente (relatórios imparciais, 

sem juízos de valor, apoio eficaz à justi-

ça e linguagem acessível e adequada) e o 

desenvolvimento/produção de atividade 

científica. É igualmente conveniente a 

criação e implementação da Comissão Pe-

ricial para complementar a atividade do 

Conselho Deontológico e de Disciplina.

A Associação Portuguesa de Medicina Den-

tária Forense, com a inclusão de maior nú-

mero de membros e de maior visibilidade e 

projeção, constitui uma base de apoio no 

desenvolvimento do processo.

Por todas estas razões, considera-se funda-

mental a atribuição de competências seto-

riais em medicina dentária forense pela Or-

dem dos Médicos Dentistas, reconhecendo, 

dessa forma, a importância crescente desta 

área de formação.
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A CRIAÇÃO DA COMPETÊN-

CIA SETORIAL EM MEDICINA 

DENTÁRIA FORENSE SUBEN-

TENDE A RESOLUÇÃO DE 

MÚLTIPLOS DESAFIOS, MOR-

MENTE A CRIAÇÃO DE UMA 

POLÍTICA CONCORDANTE 

COM OS REQUISITOS A 

NÍVEL INTERNACIONAL, CUJA 

ATUAÇÃO SE ENCONTRA 

PROTOCOLADA E HOMOLO-

GADA EM CONFORMIDADE 

COM A LEGISLAÇÃO DE 

CADA PAÍS
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1.Contextualização do tema 

A FDI World Dental Federation considera 

que a saúde oral é uma componente essen-

cial da saúde em geral e um índice elevado 

de saúde oral é um direito humano funda-

mental (Glick et al. 2018).

Longe de ser insignificante, o custo económi-

co global do atendimento na saúde oral tra-

dicional é substancial em países mais ricos, nos 

quais entre 5 a 10% dos gastos em saúde pú-

blica são dedicados à saúde oral. Além disso, 

a parte out-of-pocket é normalmente maior 

do que nos outros tipos de cuidados de saúde. 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) português 

tem este ano, 2020, mais dinheiro para investir 

na saúde em geral. Apesar disso, informações 

recentes mostram que o SNS vai continuar a 

não garantir a assistência mínima necessária 

aos cuidados dentários. A única referência ex-

plícita é o alargamento da oferta de saúde oral 

nos cuidados primários, com uma verba de 1,8 

milhões. Portugal tem dez mil médicos den-

tistas, dos quais apenas 18 no SNS. O projeto 

para oferecer dentistas em centros de saúde e 

unidades de saúde familiar mediante referen-

ciação pelo médico de família teve início em 

2016 e deveria estar já em 200 pontos do país, 

mas ainda não vai além de uma centena.

Sabe-se que mais de metade da população 

portuguesa não acede à saúde oral e à me-

dicina dentária por razões económicas, dado 

que são despesas elevadas entre as famílias 

mais pobres e por vezes até na classe média 

(Barómetro Saúde Oral, 2019).

2. Desafios da medicina dentária no Sé-
culo XXI 

Perante os factos apresentados será ne-

cessária uma reflexão dos diversos desa-

fios que a medicina dentária enfrentará 

no século XXI, nomeadamente do lado da 

oferta e no seu contexto macro, onde se 

evidenciam o que devem ser as preocu-

pações das autoridades económicas, tais 

como a acessibilidade, a geográfica, a área 

financeira, as desigualdades e a regulação 

da intervenção pública.

Parece-me importante em primeiro lugar 

enfatizar o facto de integrar estes profissio-

nais de saúde em equipas multidisciplinares 

– isto significa integração dos profissionais 

em equipas que sistematizem os conheci-

mentos das diferentes áreas, para melhorar 

a efetividade das intervenções e aprimorar 

os serviços a serem prestados. Nas equipas 

multidisciplinares existe uma interrelação 

entre os diferentes profissionais envolvidos, 

os quais devem considerar o doente como 

um todo, numa atitude humanizada e uma 

abordagem mais ampla do cuidado. Até pela 

necessidade crescente da medicina atual de 

precisão, cuja criação de valor não se coa-

duna com decisões individuais, mas sim com 

padrões de integração de cuidados para os 

múltiplos desafios como a multimorbilidade. 

Nesse sentido é necessário estabelecer um 

objetivo de criação de uma rede nacional de 

cuidados de saúde oral, onde a prevenção e o 

tratamento de alta qualidade sejam uma prio-

ridade. Será na definição do caminho que deve 

centrar-se a atenção e a procura de consensos 

pelos vários atores nas estratégias a seguir. 

Existe assim a necessidade de aumentar a co-

bertura publica, através de prestação priva-

da, isto é, perante ineficiências é necessário 

defender o recurso a parcerias com o setor 

privado e com o desenvolvimento de um re-

lacionamento que:

a)  Atenda às necessidades não satisfeitas da 

população, no campo da prevenção;

Filipa Breia Fonseca abordou a gestão das unidades de saúde, apresentada por Artur Lima (à esquerda) e moderada por Laredo de Sousa (à direita)
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b)  Garanta os mecanismos de verificação re-

gular da qualidade dos cuidados de saúde 

oral prestados;

c)  Mitigue as situações de risco moral e de in-

dução de procura;

d)  Reconheça a relevância dos investimentos 

específicos na relação feitos por ambas as 

partes. 

Para além disso, terá que existir a articulação 

de dados em rede da medicina dentária na 

saúde, isto significa que a medicina dentária 

deixe de ser um nicho e passe a ser uma dis-

ciplina no sistema de saúde, devendo existir 

uma rede mais alargada de saúde dentária 

nos centros de saúde e hospitais.

Será, também, necessária a existência de in-

tegração vertical do plano translacional dos 

cuidados primários à atuação global do ci-

clo de cuidados com produção de melhores 

outcomes que interessam aos doentes, arti-

culando a sua intervenção multidisciplinar e 

interdisciplinar. Numa nova era da medição 

de resultados em saúde baseados em valor, 

esta especialidade integra um modelo ágil de 

operacionalização face à sua estrutura de es-

pecialidade independente.

Deve refletir-se de igual forma sobre a con-

corrência de clínicas dentárias low-cost, onde 

os preços cobrados estão abaixo da média, 

apresentando-se o mercado desregulado, 

com concorrência não fiável e sem audito-

rias, bem como o preço como regulador de 

mercado competitivo. Para além disso, existe 

a necessidade da qualidade de saúde pelos 

deficits de padrões de atuação certificada e 

a intenção de auditoria à qualificação clínica 

dos stakeholders, que promove um nível de 

cuidados de elevados padrões de exigência, 

conferindo os melhores resultados de saúde 

para os doentes e sociedade.

Outra questão relevante a considerar é a for-

mação, isto é, a atualização permanente de 

conhecimentos com formação específica ou 

avançada nas múltiplas áreas do conhecimen-

to, porque a aprendizagem é uma condição 

essencial à sobrevivência num mundo em 

constante mutação e readaptação face às 

permanentes exigências. As novas palavras 

de ordem são o upskilling e o reskilling, que 

significa aprofundar a aprendizagem de com-

petências atuais respondendo às necessidades 

de curto prazo e priorizar a aprendizagem 

que expande as competências que serão úteis 

a longo prazo. 

Nesse sentido é necessário o desenvolvimento 

de múltiplas competências, conhecimentos, 

e capacidades criativas que permitam às pes-

soas e às organizações agir de forma mais ati-

va no desenho do seu futuro e no desenvol-

vimento da sua sustentabilidade e resultado, 

quer clínico, quer de eficiência de gestão. 

Para além disso, será necessário desenhar 

uma necessidade ao nível formativo profis-

sionalizante, isto é, uma abordagem multi-

disciplinar onde se englobem diversas áreas 

e onde estas se complementem, tornando o 

plano de integração de conhecimentos um 

processo de capitalização para uma melhor 

eficiência do sistema de saúde. Para além dis-

so, não se deverá descurar a formação técni-

ca, a especializada e a formação de gestores 

de unidade de saúde.

Para que aconteça na prática, existe ainda a 

necessidade de criação de níveis altamente 

diferenciados dentro da profissão de médico 

dentista. A profissionalização dá resposta a 

isso, no entanto será necessária não só a re-

gulamentação no processo de formação, mas 

também o desenvolvimento de competências 

em várias áreas de formação.

3. Competências que deverão ser adqui-
ridas para enfrentar os desafios

Existem determinadas competências que de-

verão ser adquiridas para enfrentar os novos 

desafios, nomeadamente a inter-relação en-

tre os processos formativos pré-graduados e 

pós-graduados – dinâmica de aprendizagem 

de diferentes especialidades, em diferentes 

momentos, com diferentes formatos e inter-

locutores. Este ambiente de multiplicidade 

estimula o pensamento, ajuda a inovar, a criar 

novas ideias, assim como cria um desenvolvi-

mento do próprio conceito social.

Para além disso, existem uma série de disci-

plinas a ter em consideração neste processo 

de aquisição de novas competências nomea-

damente:

Conhecer os principais conceitos de saúde 

pública, saber identificar um problema nesta 

área e as potenciais soluções disponíveis, bem 

como utilizar os conhecimentos adquiridos no 

respetivo exercício profissional e enquadrar a 

saúde pública nas políticas de saúde. 

Compreender o papel da comunicação orga-

nizacional, interna e externa, na prossecução 

da missão, visão e valores das organizações. 

Será ainda necessário conseguir desenvolver 

um espírito crítico sobre as ferramentas de co-

municação existentes, de forma a melhorar e 

adequar cada stakeholder dentro da organi-

zação. Para além disso, será fundamental fo-

mentar competências de diagnóstico, planea-

mento e avaliação de práticas comunicativas 

ajustadas à estratégia da organização.

Existência de uma visão global dos aspetos 

mais relevantes da gestão da qualidade e se-

gurança, de forma a serem desenvolvidas as 

suas próprias competências para formulação 

e resolução de problemas. Para além de se-

rem explorados diversos temas como segu-

rança e risco, prevenção e proteção, fatores 

de risco, gestão e avaliação de risco. 

Analisar e desenhar modelos operacionais 

efetivos, equipas e desenho de estratégias e 

perceber o impacto das operações, da cultura 

da segurança e dos erros.

Será também necessário criar competências 

de liderança de clínicas médicas e avaliar os 

papéis dos líderes, nomeadamente orien-

tação, monitorização, direção e inspiração, 

desenvolvendo médicos dentistas como ges-

tores e líderes.

Identificar a influência das características do 

consumidor na sua experiência de consumo 

será ainda outro dos fatores relevantes. Para 

isso, será necessário caracterizar as várias eta-

pas do processo da decisão de compra, ou a 

utilização de um determinado serviço e com-

preender os principais fatores que influen-

ciam o processo da compra. 

CONHECER OS PRINCIPAIS 

CONCEITOS DE SAÚDE PÚBLI-

CA, SABER IDENTIFICAR UM 

PROBLEMA NESTA ÁREA E AS 

POTENCIAIS SOLUÇÕES DIS-

PONÍVEIS, BEM COMO UTI-

LIZAR OS CONHECIMENTOS 

ADQUIRIDOS NO RESPETIVO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL E 

ENQUADRAR A SAÚDE PÚBLI-

CA NAS POLÍTICAS DE SAÚDE
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Conseguir facilitar e gerir as relações médico-

-clínica dentária, construindo equipas de alto 

desempenho, desenvolvendo um entendi-

mento compartilhado da dinâmica interpes-

soal e dos vieses cognitivos e criar um clima 

que promova a aprendizagem coletiva e a 

resolução colaborativa de problemas.

Saber avaliar a saúde financeira de um depar-

tamento numa unidade de saúde particular, 

conseguir gerir processos financeiros e de to-

mada de decisão; projetar programas de in-

centivo significativos e redigir e desenvolver 

planos de negócios, será outro dos fatores a 

ter em consideração. 

Aquisição de conhecimentos necessários que 

permitam estruturar, construir e resolver 

modelos em gestão de operações, interpre-

tando as soluções e desenvolvendo atuações 

relevantes para as aplicações em foco. Valor 

– upgrades nos modelos de gestão de saúde 

baseada na criação de valor: melhoria de out-

comes dos pacientes.

Finalmente é importante saber desenvolver 

uma cultura de aprendizagem que recom-

pense a inovação e inspire a tomada de riscos 

apropriada; adaptar modelos bem-sucedidos 

de empreendedorismo e identificação de 

oportunidades para desenvolver o empreen-

dedorismo.

4. Premissas para a profissão e para a 
medicina dentária 

Podemos concluir que uma gestão adequada 

é essencial para que qualquer organização 

de saúde seja eficiente e a medicina dentária 

não é exceção. 

Nesse sentido, será necessário desenvolver 

uma estratégia nacional e até europeia coe-

rente para melhorar a saúde oral com com-

promissos e metas quantificáveis. Melhorar 

os dados e a base de conhecimentos, desen-

volvendo metodologias comuns para colma-

tar as lacunas de pesquisa em promoção da 

saúde oral e criação de modelos que sirvam 

de benchmark; apoiar o desenvolvimento 

de abordagens intersetoriais com as profis-

sões de saúde e apoiar o desenvolvimento 

da força de trabalho nesta área; abordar as 

crescentes desigualdades em saúde oral, e o 

conhecimento das práticas de prevenção e hi-

giene oral do público. Garantir disponibilida-

de e acesso a cuidados de saúde oral de alta 

qualidade e preços que a maioria da popula-

ção consiga pagar é outro dos aspetos impor-

tantes e, finalmente, incentivar a partilha de 

melhores práticas entre países.

Em suma, o nível crescente de profissiona-

lização da medicina dentária nas suas com-

ponentes clínicas e de gestão, assim como as 

respetivas áreas que rodeiam as estruturas de 

suporte carecem de um modelo de integra-

ção formativa geral mais interdisciplinar, que 

permita um padrão linear no cumprimento 

da maximização da eficiência. Eficiência esta 

clínica, produzindo por um lado os melhores 

resultados para os doentes, e respetivo reflexo 

sobre a melhoria de indicadores internacionais 

de saúde oral, esperando que deixemos de ter 

uma visão unitária e parcelar e passemos a ter 

uma visão integrada da doença que percorre 

as múltiplas etapas de desenvolvimento, desde 

os cuidados primários aos cuidados mais gra-

ves. Eficiência de gestão que carece de um con-

junto de agregação de competências e proces-

sos de integração de conhecimentos, que em 

conjunto com as múltiplas perspetivas, que são 

complementares (clínica, gestão), produzem 

um efeito de cadeia de valor global, na sua 

maximização de integração face às exigências 

atuais e realidade vigente.
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1 - Qual a importância da medicina den-
tária do trabalho?
A medicina dentária do trabalho é o ramo da 

medicina dentária que tem como objetivo a 

busca permanente da compatibilidade en-

tre a atividade no meio ambiente laboral e 

a preservação da saúde oral do trabalhador. 

Entre as suas competências estão a identifi-

cação, a avaliação e a vigilância dos fatores 

ambientais, que possam constituir um risco 

para a saúde oral no local de trabalho, em 

qualquer fase do processo operacional. 

Frente a situações de potencial dano à saúde e o 

papel da perceção individual e coletiva dos riscos 

na determinação da sua exposição; apontando 

para a importância da medicina dentária do 

trabalho nas análises de identificação de riscos 

nos processos operacionais. Tem como objetivo 

conduzir à criação de práticas e relações a serem 

construídas com possibilidades de reorientar o 

processo de trabalho e a própria inserção da 

medicina dentária do trabalho, no âmbito dos 

serviços de segurança e saúde do trabalhador, 

repercutindo na adoção de conceitos e conci-

liando com a estrutura multidisciplinar.

2 - Qual a razão da criação da competên-
cia em medicina dentária?
As inovações tecnológicas e organizacionais 

causam importantes mudanças no ambiente 

de trabalho, quer seja na produção ou na 

sociedade como um todo, com repercussões 

expressivas e representam um incremento 

significativo de produtividade no trabalho 

que conduzem a mudanças no processo; 

sendo este um conjunto de atividades que 

executamos com a finalidade de produzir 

um resultado, composto por recursos, com-

petências e controles específicos. 

Advindo de alguns infortúnios, oriundos do 

grau de exposição quantitativa e qualitativa 

no trabalhador frente a condições de riscos, 

comprometendo a integridade física do traba-

lhador no desenvolvimento da sua atividade 

laboral. O mesmo ocorre com a cavidade oral 

que é parte integrante do corpo, podendo 

o trabalhador conforme a exposição a que é 

submetido apresentar doenças buco-dentárias 

e ser vítima de acidentes de trabalho, além de 

poder conduzir a um comprometimento sisté-

mico da sua saúde. Ao passo que aumentam 

as preocupações na saúde ocupacional, com o 

propósito de prevenir a saúde do trabalhador 

na sua plenitude, torna-se necessário a inser-

ção da medicina dentária do trabalho como 

competência na equipe multidisciplinar.

3 - Quais seriam as atribuições da medi-
cina dentária do trabalho?
As áreas de intervenção para a atuação do 

profissional em medicina dentária do traba-

lho incluem:

a)  identificação, avaliação e vigilância dos fa-

tores ambientais que possam constituir risco 

para a saúde oral no local de trabalho, em 

qualquer das fases do processo de pro-

dução;

b)  assessoria técnica e atenção em matéria de 

saúde, de segurança, de ergonomia e de hi-

giene no trabalho, assim como em matéria 

de equipamentos de proteção individual, 

entendendo-se inserido na equipe inter-

disciplinar da saúde do trabalho operante;

c)  planeamento e implementação de campa-

nhas e programas de duração permanente 

para educação dos trabalhadores quanto 

a acidentes de trabalho, doenças operacio-

nais e educação em saúde;

d)  organizar estatísticas de morbidade e mor-

talidade com causa oral e investigar suas 

possíveis relações com as atividades laborais,

e)  realização de exames médico-dentários, 

para fins trabalhistas sendo: exame ad-

missional, exame periódico, exame para 

troca de função, exame de regresso ao 

posto de trabalho, exame demissional;

f)  análise sócio-epidemiológica dos proble-

mas de saúde oral do trabalhador.

4 - Então há diferença entre medicina 
dentária do trabalho e medicina dentá-
ria generalista?
Sim, elas são totalmente diferentes. A medi-

cina dentária generalista tem atuação curati-

va, intervencionista e trata, por exemplo, da 

cárie dentária e gengivite, etc. A medicina 

dentária do trabalho não faz intervenções 

na cavidade oral, ela visa promover, preser-

var e recuperar a saúde oral do trabalhador. 

Os problemas causados no ambiente de tra-

balho, conforme o grau de exposição a que 

os trabalhadores estão submetidos, podem 

resultar em doenças com manifestações 

orais, comprometendo a saúde em geral do 

trabalhador, além do seu potencial para ori-

ginar acidentes de trabalho.

5 - Qual a importância do trabalhador 
fazer o exame médico-dentário?
Os exames médico-dentários para fins traba-

lhistas devem ser realizados com o objetivo 

principal de considerar as relações e implica-

ções entre saúde oral e atividade laboral. É 

importante conhecer a saúde oral deste tra-

balhador, por meio do exame médico-den-

tário admissional, exame periódico, exame 

para troca de função, exame de regresso ao 

trabalho, exame demissional, propiciando 

condições para a implantação de programas 

de atenção médico-dentária voltados aos 

trabalhadores, planeamento de ações de 

monitorização, garantindo a sua integrida-

de física, mantendo a sua qualidade de vida, 

reduzindo o absenteísmo, onde por vezes o 

trabalhador deixa a sua atividade por mo-

tivos como sejam: disfunções na articulação 

temporo-mandibular (ATM), bruxismo, cárie 

dentária, abcesso, periodontite, gengivite, 

raiz residual, quisto, cancro oral, entre ou-

tros. Bem como prevenir doenças sistémicas 

advindas do seu agravamento. Após a reali-

A MEDICINA DENTÁRIA 

GENERALISTA TEM ATUAÇÃO 

CURATIVA, INTERVENCIO-

NISTA E TRATA, POR EXEM-

PLO, DA CÁRIE DENTÁRIA E 

GENGIVITE, ETC. A MEDICINA 

DENTÁRIA DO TRABALHO 

NÃO FAZ INTERVENÇÕES NA 

CAVIDADE ORAL, ELA VISA 

PROMOVER, PRESERVAR E 

RECUPERAR A SAÚDE ORAL 

DO TRABALHADOR
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zação do exame têm-se a emissão do Atesta-

do de Saúde Oral para o Trabalho (ASOT), e 

quando for necessário a garantia do atesta-

do de afastamento do trabalho para trata-

mento, recuperação e reabilitação.

6 - As patologias médico-dentárias po-
dem gerar absentismo?
Sim, tanto o absentismo do tipo I, em que o 

trabalhador se ausenta do seu posto de traba-

lho por motivos médico-dentários (ex. dores 

da ATM, odontalgias, ardência bucal, etc..); 

ou o absentismo tipo II ou presenteísmo, em 

que o trabalhador embora presente no seu 

posto de trabalho está com sua capacidade 

intelectual reduzida, visto que frente a um 

episódio de dor os funcionários se automedi-

cam frequentemente com uso de analgésicos 

e outros medicamentos; sendo este um grave 

problema pois os analgésicos podem deprimir 

o sistema nervoso central, comprometendo o 

grau de concentração deste trabalhador, o 

que pode levar a um acidente de trabalho. 

Entendemos que uma estrutura dentro do 

próprio Serviço de Segurança Ocupacional 

visa dar atenção à saúde oral dos trabalha-

dores e colabora com a redução dos afasta-

mentos e gera uma maior qualidade de vida 

aos funcionários, pois a realização de exames 

médico-dentários admissionais, periódicos, 

demissionais e visitas regulares aos postos 

de trabalhos com programas de educação 

permanente em saúde oral apresentam um 

potencial para a redução do absentismo e 

de acidentes de trabalho. Em que apesar da 

exposição dos trabalhadores ao risco ocu-

pacional ser uma realidade muito discutida, 

por um lado essa exposição é vivenciada no 

dia-a-dia de trabalho, o qual merece atenção 

por parte dos que são gestores da saúde ocu-

pacional, com o objetivo de preservar a saú-

de oral e geral dos trabalhadores, bem como 

melhorar a qualidade de vida dos mesmos.

7- Quais são as exposições a riscos de 
acidentes e as doenças ocupacionais 
mais conhecidas pela medicina dentária 
do trabalho?
Durante o processo operacional no ambien-

te de trabalho há um potencial de exposição 

do trabalhador frente a agentes químicos, os 

quais resultam em alterações médico-den-

tárias tais como: a cárie dentária, as doenças 

periodontais, lesões da mucosa oral, descalci-

ficações, desgastes dentários, osteomielite, ne-

crose óssea, cancros da cavidade oral (língua, 

assoalho da boca) - (carcinoma espinocelular), 

além de sinais e sintomas, como a pigmenta-

ção de estruturas orais, sensação de secura na 

boca, perda de sensibilidade e paladar, e con-

forme o tempo de exposição a que ele está 

submetido podemos encontrar em exames 

periódicos a erosão dentária; tártaro; hemor-

ragia; estomatite; fluorose e a doença perio-

dontal. 

Apresenta ainda associação com nascimento 

de bebés prematuros e/ou com baixo peso, 

aumento do nível de colesterol circulante, 

com a arteriosclerose, com o aumento do 

potencial trombogénico artrite reumatói-

de, hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

arteriosclerose, enfarte do miocárdio, endo-

cardite bacteriana, podendo levar ao óbito; 

concluindo que este processo pode fornecer a 

ligação entre a doença periodontal e a doen-

ça cardiovascular. 

Quando a exposição ultrapassa os limites do 

corpo tem-se a intoxicação; e a título de exem-

plo temos a intoxicação por chumbo, onde as 

alterações na cavidade oral são manchas azuis 

escuras na gengiva, gengivite, estomatite. Se a 

intoxicação for por níquel, as alterações na ca-

vidade oral encontradas podem ser manchas 

verdes nos dentes, gengivite, estomatite, sinusi-

te, pigmentações na gengiva, cancro de seio da 

face, perfuração do septo nasal. Já se for into-

xicação por crómio, as alterações são manchas 

amareladas nos dentes e ulceração dos tecidos 

orais. Nas intoxicações por cobre observam-se 

manchas verdes nos dentes, pigmentações na 

gengiva, gengivite, estomatite, alteração de pa-

ladar, sensação de boca e garganta seca, irrita-

ção da cavidade oral e assim segue uma extensa 

gama de alterações na cavidade oral e doenças 

médico-dentárias, conforme o agente químico 

a que o trabalhador está exposto.

8 - Como pode ser realizada a avaliação 
e controle dos fatores ambientais que 
possam constituir um risco para a saúde 
oral no local de trabalho?
Na busca da excelência da preservação da 

integridade do ser humano na sua ativi-

dade laboral, surge a Segurança e Saúde 

do Trabalhador, composta por uma equipa 

multidisciplinar talhada para a conceção 

dos processos operacionais e para a saúde 

ocupacional. Interagindo entre suas com-

petências na análise, critérios de aceita-

ção e de tomada de ações com o intuito 

de mitigar riscos ambientais, suas fontes e 

particularidades de cada processo; priman-

do pela saúde do trabalhador. Entretanto 

algumas contingências decorrem de di-

versos fatores, especificamente no que se 

refere ao exercício do trabalho. Para tal, 

deve ser elaborado sob premissas legais e 

técnicas pertinentes, de forma a antecipar, 

reconhecer, avaliar e controlar as ocorrên-

cias de riscos ambientais existentes ou que 

venham a existir no ambiente de trabalho 

respaldado pelo programa de prevenção 

de riscos ambientais, o qual deve ser ela-

borado, implementado, acompanhado e 

avaliado pelo Serviço Especializado de Se-

gurança  de Saúde no Trabalho; definindo 

os equipamentos de proteção individual, 

quando medidas coletivas não forem viá-

veis ou suficientes. Abrindo uma oportuni-

dade para abordar outras modalidades de 

riscos ligados a fatores que ainda não fo-

ram parametrizados; dando a oportunida-

de de novos riscos serem acrescidos sempre 

que se fizer presente no ambiente laboral. 

Para isso, torna-se de extrema importância 

localizar situações que possam provocar 

acidentes e doenças do trabalho e, assim, 

providenciar para que as medidas preven-

tivas cabíveis sejam tomadas, com o intuito 

de promover um maior comprometimento 

dos elementos da organização envolvidos 

e um espírito de corresponsabilidade, con-

siderando como riscos ambientais os agen-

tes físicos, químicos e biológicos, além de 

riscos ergonómicos e riscos de acidentes, 

existentes nos locais de trabalho e que ve-

nham a causar danos à saúde oral dos tra-

balhadores. É nesta etapa que a medicina 

dentária do trabalho traz a sua contribui-

ção, analisando e parametrizando fatores 

e riscos que podem afetar a saúde oral, 

sendo um olhar inovador na segurança e 

NA BUSCA DA EXCELÊNCIA 

DA PRESERVAÇÃO DA

INTEGRIDADE DO SER 

HUMANO NA SUA ATIVI-

DADE LABORAL, SURGE A 

SEGURANÇA E SAÚDE DO 

TRABALHADOR, COMPOSTA 

POR UMA EQUIPA MULTIDIS-

CIPLINAR TALHADA PARA A 

CONCEÇÃO DOS PROCESSOS 

OPERACIONAIS E PARA A 

SAÚDE OCUPACIONAL
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saúde do trabalhador, visando preservar 

a integridade do trabalhador, o controle 

epidemiológico da saúde oral através da 

remoção, redução ou controle dos fatores 

determinantes do surgimento das doenças 

e dos acidentes de trabalho.

9 - Quem ganha com a melhoria da 
saúde oral do trabalhador?
São vários os setores que ganham, entre 

eles: o trabalhador com acesso e aprendi-

zagem sobre cuidados médico-dentários, 

maior disposição e motivação, melhoria 

da condição geral de saúde, redução dos 

acidentes de trabalho; a empresa com a 

redução do absentismo, melhor imagem, 

redução dos problemas médico-dentá-

rios, maior produtividade e menor risco 

de acidentes de trabalho e doenças ocu-

pacionais; bem como evita processos em 

sede de direito civil, o país com a redu-

ção da demanda e procura na rede pú-

blica, diminuição dos índices de acidente 

de trabalho, doenças ocupacionais e de 

absentismo ao trabalho, aumento da 

produção e da oferta do produto indus-

trializado.

10 - Considerações finais
Em que pese a necessidade de parame-

trização para adequação de medidas 

de equipamentos de prevenção, a me-

dicina dentária, sobre a égide da com-

petência, firma a sua visão sobre os 

riscos ocupacionais na identificação e 

colaboração na elaboração do mapa de 

risco, visando a prevenção de doenças 

ocupacionais e acidentes de trabalho; 

os quais constituem ainda um proble-

ma de saúde pública em Portugal, onde 

a morte ou incapacitação de indivíduos 

em plena fase produtiva traz corrosi-

vas repercussões para a qualidade de 

vida do trabalhador, das suas famílias 

e, por extensão, para a economia do 

nosso país.

MEDICINA DENTÁRIA DESPORTIVA

A medicina dentária desportiva deverá ter 

como objetivo responder às especificidades 

inerentes à prática de diferentes tipos de 

desportos e a uma boa condição de saúde 

oral que, por sua vez, deve estar integrada 

num contexto de saúde geral do atleta. Des-

de a prática de desportos de contacto direto, 

como boxe, taekwondo, karaté, ou despor-

tos de contacto indireto, como o andebol 

ou basquetebol, é interessante promover e 

salientar a mais-valia da implementação de 

dispositivos intraorais, como os protetores 

bucais para minimizar os riscos decorrentes 

dos traumatismos orofaciais. 

A prevenção de traumatismos orofaciais 

deve fazer parte da medicina dentária des-

portiva, onde os atletas devem conhecer as 

ocorrências dos respetivos traumatismos, 

bem como que os tratamentos subsequen-

tes a um acontecimento destes podem ter 

em termos de implicações, não só ao nível 

A sessão de medicina dentária desportiva, moderada por Nuno Montezuma de Carvalho (à esquerda), contou com a participação de Luís Redinha, Miguel 

Pais Clemente e André Teixeira de Júdice. Vítor Hugo Silva, ausente na foto, participou na elaboração do artigo.
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físico, psicológico e social, mas também 

económico.

Hoje em dia, há cada vez mais praticantes de 

desportos de atividades lúdicas, como pati-

nagem, skate, bicicleta, como por exemplo a 

modalidade downhill, que para além do au-

mento do número de praticantes, exponen-

cia a possibilidade de ocorrência de trauma-

tismos da região orofacial. Cabe, portanto, 

à medicina dentária, através de ações espe-

cíficas de informação junto dos atletas, dos 

pais, nas escolas, nas federações de diferen-

tes modalidades desportivas, alertar e pro-

mover a importância da medicina dentária 

desportiva. É do conhecimento geral que os 

traumatismos orofaciais podem ocorrer em 

diferentes etapas da vida de um indivíduo, 

começando, por exemplo, desde uma ten-

ra idade, por volta dos 2-3 anos, numa fase 

exploratória em que as crianças começam a 

correr e andar, desafiando por vezes a lei da 

gravidade e da física, ou numa idade mais 

tardia, por volta dos 7-10 anos, em que as 

brincadeiras na escola facilitam a ocorrência 

de traumatismos orofaciais, ou ainda numa 

idade perto dos 14-15 anos, em que quanto 

mais “radical” for a atividade desportiva do 

indivíduo, maior a possibilidade de aumen-

tarem o risco de traumatismos orofaciais. 

Tudo isto, se juntarmos a idade adulta, onde 

a ocorrência dos traumatismos orofaciais 

está por vezes associado à prática de uma 

modalidade desportiva a um nível de com-

petição, por exemplo o rugby, ou então a 

um episódio de “diversão noturna” onde os 

imponderáveis associados ao momento em 

questão podem levar também à ocorrência 

de traumatismos orofaciais. São estes os mo-

mentos talvez mais elucidativos das diferen-

tes etapas da ocorrência de um traumatismo 

orofacial, que pode englobar os traumatis-

mos dentários, os traumatismos dos tecidos 

moles e os traumatismos dos tecidos du-

ros. Nos traumatismos dentários, o grau de 

atingimento pode ir desde uma fratura de 

esmalte, fratura de esmalte e dentina sem 

atingimento pulpar, fratura de esmalte e 

dentina com exposição pulpar, fratura ra-

dicular, fratura coroa-radicular com ou sem 

atingimento pulpar, lesão do ligamento 

periodontal devido a intrusão, extrusão ou 

luxação lateral ou até mesmo à sua avulsão, 

que requerem tratamentos médico-dentá-

rios específicos que envolvem a dentisteria, a 

endodontia, a ortodontia e a prostodontia. 

O estabelecimento de um plano de trata-

mento adequado é fundamental, sabendo 

das condicionantes que, por vezes, um médi-

co dentista tem para realizar um tratamento 

de reabilitação oral a um jovem adolescente 

que tem uma avulsão dentária. É necessário 

ter em mente que há certos procedimentos 

dentários de reabilitação oral que só podem 

ser realizados após o indivíduo ter atingido 

a idade adulta, ou perceber que a própria 

morfologia craniofacial pode tornar alguns 

indivíduos mais suscetíveis à fratura dos den-

tes anteriores aquando uma queda com im-

pacto na região perioral. Esta situação pode 

acontecer em indivíduos com Classe II Div. 1 

pela respetiva posição protruída dos incisivos 

superiores.

A própria medicina desportiva, em inúme-

ros eventos científicos que promove, aborda 

questões como as patologias associadas a 

traumatologia da região do tornozelo, do 

joelho, da anca, da mão, do cotovelo, do om-

bro. E da região da face? Há de facto, por ve-

zes, muito pouca informação disponível na 

área da medicina dentária desportiva, que se 

torna essencial, por exemplo, no tratamento 

da patologia da articulação temporomandi-

bular que possa ter sido desencadeado após 

um traumatismo orofacial. A ocorrência de 

traumatismos orofaciais pode precipitar e 

originar distúrbios temporomandibulares 

onde a preponderância do médico dentista, 

no âmbito da medicina dentária desportiva, 

pode desempenhar um papel primordial no 

seu diagnóstico e tratamento. Poderão exis-

tir casos de fraturas ósseas ao nível da região 

malar, ou com afundamento da órbita, onde 

a colaboração interdisciplinar com outras es-

pecialidades médicas, como por exemplo a 

cirurgia plástica e/ou a cirurgia maxilo-facial 

serão fundamentais para o tratamento deste 

tipo de traumatismos.

Perante estas questões levantadas sobre 

a pertinência e as especificidades de algu-

mas questões ligadas à medicina dentária 

desportiva, será interessante e importante 

realçar que a medicina dentária desportiva 

não se resume apenas à implementação de 

protetores bucais e, nessa medida, englobar-

-se-ão talvez três pilares-base e áreas-chave 

de ação em que a competência da medicina 

dentária desportiva poderá estar alicerçada:  

1. Prevenção dos traumatismos orofaciais;

2.  Estudo da postura do complexo crânio-

-cervico-mandibular e a sua relação com a 

performance desportiva;

3.  A implementação de uma boa saúde oral 

como medida de saúde geral na popula-

ção de desportistas.

A existência de uma possível correlação en-

tre a oclusão dentária e o desporto tem sido 

alvo de interesse desde o início dos anos 70, 

com vários relatos e estudos publicados na 

literatura.

Contudo, apesar de evidência plausível, até 

à presente data não temos dados científicos 

validados que nos permitam a implemen-

tação de protocolos clínicos de intervenção 

nesta  área, visto que a qualidade da evi-

dência científica publicada é pobre, como é 

concluído na revisão sistemática bibliográfi-

ca feita no âmbito da tese de doutoramento 

do Prof. Amândio Dias (2018) – “Influência 

da Oclusão Dentária na Função NeuroMus-

cular” - Faculdade de Motricidade Humana, 

Laboratório de Função Neuromuscular sob a 

orientação do Prof. Pezarat Correia.

O desafio da medicina dentária passa, en-

tão, por estimular a investigação científica 

de qualidade, uma vez que a literatura mais 

recente mostra uma relação plausível entre a 

oclusão dentária e a postura, a escoliose e o 

equilíbrio, estando assim convencidos da real 

influência do sistema estomatognático em 

parâmetros físicos, logo com o potencial de 

alteração da função neuromuscular e conse-

quentemente do rendimento e da alteração 

dos padrões de lesões dos atletas. 

Na tese supracitada constam quatro estudos 

laboratoriais, já publicados ou em vias de pu-

blicação, dois deles comprovando a influên-

cia positiva da oclusão dentária na força e 

velocidade das cadeias musculares do braço, 

ombro e tronco, em atletas e sujeitos não 

treinados. Dois outros estudos, avaliando a 

A PRÓPRIA MEDICINA 

DESPORTIVA, EM INÚMEROS 

EVENTOS CIENTÍFICOS QUE 

PROMOVE, ABORDA QUES-

TÕES COMO AS PATOLOGIAS 

ASSOCIADAS A TRAUMA-

TOLOGIA DA REGIÃO DO 

TORNOZELO, DO JOELHO, DA 

ANCA, DA MÃO, DO COTO-

VELO, DO OMBRO
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UM ATLETA DE ALTA COMPE-

TIÇÃO DEVERÁ APRESENTAR 

ELEVADOS ÍNDICES DE SAÚDE 

ORAL DE FORMA A NÃO 

COMPROMETER A SUA SAÚ-

DE EM TERMOS GERAIS

marcha e o equilíbrio em atletas, não são 

conclusivos em termos estatísticos de grupo, 

mas os dados obtidos sugerem uma real inte-

ração positiva, a necessitar de avaliação esta-

tística intra-sujeito para confirmação.

A experiência clínica de vários colegas que se 

dedicam a esta área diz-nos que esta corre-

lação existe e tem um impacto muito signi-

ficativo. Contudo, num tempo de medicina 

dentária baseada na evidência, necessitamos 

de mais e melhor investigação que possa 

concretizar os protocolos necessários.

Um atleta de alta competição deverá apre-

sentar elevados índices de saúde oral, de 

forma a não comprometer a sua saúde em 

termos gerais. A título de exemplo, a perti-

nência que pode ter a erupção dos dentes 

do siso ou a presença de uma cárie interpro-

ximal, que pode traduzir-se em dor se não 

for diagnosticada ou tratada na devida altu-

ra, podendo surgir complicações aquando a 

deslocação de um atleta ao estrangeiro para 

realizar uma prova internacional, como os 

jogos olímpicos, estando longe da sua zona 

de conforto com o acesso privilegiado ao seu 

médico dentista habitual.

Estas ações devem ser promovidas e inseri-

das na formação pré-graduada do ensino da 

medicina dentária, sendo as instituições de 

ensino superior na área das ciências da saú-

de, com formação de médicos dentistas, os 

grandes impulsionadores pelo despertar do 

interesse dos profissionais de saúde oral por 

esta temática. Neste contexto e nos últimos 

anos, o Senhor Professor Doutor Mário Vas-

concelos tem orientado trabalhos na Facul-

dade de Medicina Dentária da Universidade 

do Porto, nomeadamente teses de mestrado 

integrado, cujos temas estão associados à 

medicina dentária desportiva, a saber: 

•  “Confeção de diferentes protetores bucais 

para atletas profissionais de andebol e res-

petiva avaliação”, realizada pelo Dr. Sérgio 

Caniço, em 2016.

•  “Desenvolvimento e implementação de 

protetores bucais numa equipa profissio-

nal de basquetebol – FCP”, realizada pelo 

Dr. André Moreira, em 2017. 

•  “Confeção de diferentes protetores bucais 

para atletas profissionais de boxe e respe-

tiva avaliação”, realizado pelo Dr. Eduardo 

Machado, em 2017.

•  “Avaliação da espessura de protetores bu-

cais confecionados em diferentes máqui-

nas de termoformação”, realizada pelo Dr. 

Fábio Correia Rodrigues, em 2018.

•  “Traumatismos orofaciais e a prática des-

portiva de hóquei em patins: desenvolvi-

mento e implementação de protetores bu-

cais”, realizada pela Dra. Glenda Figueiroa, 

em 2018.

•  “Qual a espessura ideal de acetato-vinilo 

de etileno para a confeção de protetores 

bucais? – Ensaio de testes mecânicos”, rea-

lizado pelo Dr. Hélder Pimenta, em 2018.

•  “Desenvolvimento de um novo dispositivo 

intra-oral para a estabilidade oclusal du-

rante a performance desportiva”, realiza-

da pela Dra. Diana Coelho, em 2018.

A realização de alguns destes trabalhos teve 

uma ligação institucional com clubes de an-

debol e basquetebol que disputam os esca-

lões principais dos campeonatos nacionais, 

em que no caso específico do basquetebol 

houve a participação direta do Dr. Vítor 

Hugo, figura ímpar do desporto nacional e 

internacional na modalidade de hóquei em 

patins, que na sua qualidade de dirigente 

do basquetebol do Futebol Clube do Porto 

(FCP) permitiu a realização de uma das teses 

de mestrado referidas. De resto, o Dr. Vítor 

Hugo tornar-se-ia decisivo no estabelecimen-

to do contacto com a Associação Académica 

de Espinho na modalidade de hóquei em 

patins para a realização da tese de mestra-

do integrado anteriormente mencionada. A 

medicina dentária desportiva para ter massa 

crítica e conteúdo em termos de conheci-

mento de causa tem que necessariamente se 

aproximar dos atletas e realizar trabalhos de 

investigação, para que desta forma se possa 

ter um conhecimento mais abrangente das 

especificidades de cada modalidade em re-

lação à medicina dentária. Alguns destes tra-

balhos tiveram a colaboração e intervenção 

do Senhor Professor Doutor Joaquim Gabriel 

Mendes, docente da Faculdade de Engenha-

ria da Universidade do Porto no grupo de 

automação, instrumentação e controlo, no 

apoio aos testes mecânicos dos materiais, 

bem como na medição de vários parâmetros. 

Alguns resultados obtidos em relação a estas 

teses de mestrado permitiram, por exemplo, 

constatar:

•  “Que atletas de andebol tinham prefe-

rência para um tipo de protetor bucal in-

dividualizado com espessura intermédia e 

edentações para permitir maior estabilida-

de oclusal”;

•  Que a partir de uma “amostra de 285 parti-

cipantes basquetebolistas, 98.6% dos inqui-

ridos conheciam o protetor bucal, contudo 

apenas 6,3% usavam-no”. Para além disso, 

ao serem testados os protetores bucais em 

elementos da equipa de basquetebol do 

FCP, “o protetor bucal de espessura inter-

média com edentações” teve um maior 

grau de aceitação, chegando a superar as 

expetativas dos atletas, inclusive ao nível 

da “retenção e adaptação”. No entanto, 

estes fizeram a ressalva de encontrarem “a 

capacidade de comunicação alterada”;

•  Que o uso de “diferentes máquinas de 

termoformação tinham interferência na 

espessura final do protetor bucal”;

•  Que “o desenvolvimento de um novo dis-

positivo intraoral em atletas de canoa per-

mite aumentar a estabilidade oclusal com 

repercussões ao nível do complexo crânio-

-cervico-mandibular“;

•  “A importância do uso de protetores bu-

cais em desportos como o hóquei em pa-

tins para a prevenção de traumatismos 

orofaciais”.

Desta forma, é importante realçar estes 

como outros trabalhos que têm sido realiza-

dos na área da medicina dentária desportiva 

e que possam ser quantificáveis, em termos 

de resultados objetivos numa área que ainda 

carece de muita informação sólida. Só assim 

é que será possível avançar o conhecimento 

para que se possa responder a muitas dú-

vidas associadas a um tema cada vez mais 

relevante. Também, nesse sentido, foi recen-

temente criada a Associação Portuguesa de 

Medicina Dentária Desportiva por um gru-

po de investigadores, clínicos e docentes de 

diferentes áreas desde desporto, medicina 

dentária e medicina.

Curiosamente, na Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, em 2019, realizou-

-se uma tese de mestrado integrado do Dr. 

Afonso Tavares Santos, sob a orientação da 

Senhora Professora Doutora Marta Drum-
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mond na área da pneumologia, envolvendo 

atletas de hóquei em patins e comparando 

a função cardiorrespiratória num teste com 

carga física de um protetor bucal “Boil&Bi-

te” e com um protetor bucal individualiza-

do. Neste trabalho, foi possível concluir que 

enquanto o primeiro pode influenciar o 

consumo máximo de oxigénio do atleta, já o 

protetor bucal individualizado não apresen-

tou alterações nos parâmetros cardiorrespi-

ratórios estudados.

Estudar, observar, investigar e publicar será 

certamente importante para que todos, em 

conjunto, possamos partilhar os achados 

científicos em questão associados à medi-

cina dentária desportiva. A aproximação 

da medicina dentária aos atletas e a divul-

gação das questões mais pertinentes que 

podem estar associadas à sua performance 

desportiva são fundamentais para que haja 

uma simbiose entre o desporto e a medicina 

dentária. Nesse sentido, é de relevar o pro-

tocolo estabelecido no ano de 2009, pelo 

então Diretor da Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade do Porto, Senhor 

Professor Doutor Afonso Pinhão Ferreira, e 

o Futebol Clube do Porto - secção de nata-

ção -, com o objetivo de melhorar a saúde 

oral dos nadadores e com isso melhorar a 

sua performance física. Na altura, este pro-

tocolo teve como propósito observar “os 

atletas de natação, de alta competição, 

uma vez que estes podem apresentar uma 

suscetibilidade aumentada para determi-

nadas patologias orais, devido ao número 

de horas que passam na água, à qualidade 

da água das piscinas, ao stress a que estão 

sujeitos, à postura adotada pelo complexo-

-crânio-cervico-mandibular durante o seu 

desempenho nos treinos/competições, bem 

como aos seus hábitos alimentares.

 

Sabendo que a saúde oral pode compro-

meter a performance do atleta, é de toda 

a conveniência efetuar o diagnóstico e tra-

tamento das situações de patologia oral e 

paralelamente executar projetos de inves-

tigação científica, nomeadamente etioló-

gicos, para posterior introdução de medi-

das de promoção da saúde e prevenção de 

doença oral. 

A medicina dentária desportiva ainda se en-

contra em fase embrionária ao nível de es-

tudos científicos que possam ajudar a criar 

protocolos clínicos na área em questão. Con-

tudo, há cerca de um ano foi criada, no Insti-

tuto Universitário Egas Moniz, uma consulta 

com o foco exclusivo para o atleta, a consulta 

de medicina dentária desportiva. Sendo esta 

uma consulta multidisciplinar que abrange 

áreas fora da medicina dentária, como é o 

caso da nutrição, fisioterapia, fisiologia e psi-

cologia.  Através de uma anamnese comple-

ta e de uma observação clínica, é elaborado 

um diagnóstico e encaminhado para as di-

versas áreas de especialidade. 

Achamos que a medicina dentária desporti-

va deve passar, em primeira instância, pela 

prevenção, pois pela experiência obtida ao 

longo destas consultas existe um desconhe-

cimento completo, por parte do atleta e das 

entidades responsáveis, da importância de 

uma boa saúde oral para a otimização do 

rendimento desportivo. Nesta consulta, e 

com os resultados obtidos na triagem, espe-

ramos obter uma amostra significativa para 

elaborar vários estudos que possam relacio-

nar as lesões musculares dos atletas e a sua 

saúde periodontal. 

A Ordem dos Médicos Dentistas, através da 

criação das competências setoriais e neste 

caso específico a medicina dentária despor-

tiva, vai alertar a população em geral para 

a especificidade de certos tratamentos mé-

dico-dentários, bem como “despertar” esta 

área de interesse dentro da medicina dentá-

ria, o que certamente irá também promover 

um maior conhecimento dos médicos dentis-

tas sobre esta temática. Este aprofundar de 

conhecimento, com a eventual criação das 

competências setoriais, visa certamente uma 

melhor preparação dos colegas, a otimiza-

ção de recursos e permite uma melhor saúde 

oral, neste caso concreto relacionado com os 

desportistas.

OZONOTERAPIA EM MEDICINA DENTÁRIA

Artur Lima (à esquerda) moderou a sessão de ozonoterapia em medicina dentária, com a participação de João Antonino Gomes, Ana Gonçalves, Fernando 

Morais Branco e João Gonçalves
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Prof. Doutor Fernando Morais Branco, Dra. 

Ana Gonçalves, Dr. Antonino Gomes, Dr. 

João Gonçalves

A ozonoterapia é uma técnica que utiliza o 

ozono clínico como agente terapêutico e tem 

sido usada com sucesso na área da medicina há 

mais de 100 anos. A versatilidade do ozono, as 

suas propriedades únicas, a sua natureza não 

invasiva e o facto de não ter efeitos secundá-

rios e poucas contraindicações, foi responsável 

pelo seu rápido desenvolvimento em várias 

áreas da medicina e medicina dentária. 

• E. A. Fish – 1º médico dentista a usar o ozono 

em 1930 com a utilização de água ozonizada 

em cirurgias (1) e em 1935 publicou o primei-

ro tratado sobre as aplicações do ozono, inti-

tulado “O Tratamento com Ozono na Cirur-

gia”, representando assim o início da prática 

clínica do ozono na medicina dentária (2). 

• Dr. E. Payr, médico, publicou casos clínicos 

de tratamento de gangrena pulpar, obtendo 

índices de sucesso de 75% com o uso da ozo-

noterapia (3). 

Na Declaração de Helsínquia, afirma-se: “A 

missão do médico é proteger a saúde do ho-

mem... no tratamento do paciente, o médico 

deve ter a liberdade para utilizar novos mé-

todos diagnósticos e terapêuticos se em sua 

opinião oferecem esperanças de salvar a vida, 

de restabelecer a saúde ou minorar o sofri-

mento”.

Aproximadamente 15 mil médicos utilizam 

este método na Europa e na Alemanha e 7 

milhões de tratamentos com ozono medicinal 

são realizados todos os anos.

O ozono é um gás extremamente oxidante 

e instável que é fruto de uma reação exo-

térmica a partir da molécula de oxigénio, 

cujo símbolo químico é o O3. É produzido 

por geradores de ozono a partir de oxigénio 

medicinal e existe como gás à temperatura 

ambiente. Varia desde incolor a azulado, com 

odor pungente e rapidamente detetável em 

concentrações baixas como 0,02 a 0,05 ppm.

O ozono tem a ação de uma molécula bioló-

gica que exerce  os seus efeitos nas diversas 

redes internas do organismo humano, restau-

rando a fisiologia normal, controlando a in-

flamação crónica e as dores decorrentes, me-

lhorando a oxigenação dos tecidos e fazendo 

com que se eliminem os excessos de radicais 

livres, além de agir sobre infeções das mais 

diversas origens. 

Propriedades do ozono (4):

• Antiálgicas 

•  Anti-inflamatórias, por libertação de auta-

coides

• Modulador imunológico

•  Antimicrobiana (bactericida, fungicida e vi-

ricida)

•  Biosintética (ativação do metabolismo dos 

carbohidratos, proteínas e lípidos)

• Bioenergética

•  Antihipóxia, melhora o metabolismo do 

oxigénio

• Favorece a neoangiogénese 

A ozonoterapia atua modulando o processo 

inflamatório, estando o seu principal efeito 

biológico relacionado com a inibição do fator 

de necrose tumoral alfa (TNF-alfa). O ozono 

tem a capacidade de descarboxilar o ácido pi-

rúvico produzido pelas bactérias acidogénicas 

durante o período de cariogénese em ácido 

acético, tornando mais fácil a remineralização 

dentária (5).

A ozonoterapia apresenta vias de aplicações 

“simples”, como o uso tópico de água ozo-

nizada ou óleo ozonizado no tratamento de 

feridas. O ozono é usado em irrigação, insu-

flação e infiltração, podendo ser aplicado por 

via subcutânea, intramuscular, intra-articular, 

como, por exemplo, no tratamento da ATM. 

Indicações na medicina dentária:

1. Dentisteria 

2. Odontopediatria 

3. Endodontia  

4. Periodontologia

5. ATM e dor orofacial 

6. Medicina oral 

7. Cirurgia oral 

8. Ortodontia 

9. Prótese dentária 

10. Esterilização

O ozono, como método de esterilização, ofe-

rece rapidez e é de fácil aplicação.

Resumo:
A ozonoterapia tem uma grande abrangên-

cia de aplicação em medicina dentária: con-

tribui positivamente para o avanço técnico a 

nível de procedimentos, permite melhorias 

substanciais ao nível do tratamento e da cele-

ridade da recuperação dos pacientes.

É um procedimento atraumático, indolor, 

com poucas contraindicações e que aporta 

uma economia substancial de recursos da 

saúde.

É, sem dúvida, possível afirmar que a regu-

lamentação da ozonoterapia, como compe-

tência da medicina dentária, irá permitir ao 

médico dentista ter acesso ao conhecimento 

e a capacidade de utilização com segurança 

desta técnica. Não podemos deixar de salien-

tar que representará também um grande pas-

so na qualidade de vida do paciente. 

“Na arte de curar, deixar de aprender é omi-

tir socorro, e retardar tratamentos esperando 

maiores evidências científicas, é ser cientista e 

não médico” (6).

É muito importante estarmos atentos para 

o facto que os verdadeiros médicos, aqueles 

que verdadeiramente professam e cumprem 

a sua profissão com ciência, respeito, honra, 

responsabilidade e arte, se preocupam com o 

paciente e não se a sua prática é ou não com-

plementar ou integrativa.
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“A MISSÃO DO MÉDICO É PRO-
TEGER A SAÚDE DO HOMEM... 
NO TRATAMENTO DO PACIENTE, 
O MÉDICO DEVE TER A LIBER-
DADE PARA UTILIZAR NOVOS 
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS E 
TERAPÊUTICOS SE EM SUA OPI-
NIÃO OFERECEM ESPERANÇAS 
DE SALVAR A VIDA, DE RESTABE-
LECER A SAÚDE OU MINORAR O 
SOFRIMENTO”
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SEDAÇÃO CONSCIENTE 

A sedação mínima é definida como um 

estado de depressão mínima do sistema 

nervoso central e nível de consciência, 

originada por um agente farmacológico, 

que assegura a capacidade do paciente 

em manter a via aérea aberta e responder 

normalmente à estimulação tátil e coman-

dos verbais. Mesmo que em alguns casos a 

função cognitiva e a coordenação fiquem 

diminuídas, as funções ventilatória e car-

diovascular não são afetadas (ADA, 2007).

No contexto de medicina dentária, o recur-

so à sedação inalatória com protóxido de 

azoto, em que este agente sedativo não é 

combinado com outros sedativos, preten-

de induzir no paciente um estado de seda-

ção mínima. A sedação mínima tem como 

objetivo aliviar a ansiedade e potenciar a 

comunicação com o paciente, através do 

uso de fármacos por via oral e de forma 

totalmente controlada, mantendo os pa-

cientes o seu nível de consciência e respos-

ta normal a ordens verbais. Antes desig-

nada ansiólise, não requer monitorização. 

Também se enquadra na sedação mínima 

a combinação de óxido nitroso e oxigénio 

por via inalatória até concentrações na or-

dem dos 50%-50% (ADA, 2007). 

O protóxido de azoto, introduzido por 

Horace Wells em 1844, é um gás medici-

nal, conhecido como gás hilariante ou do 

riso.  É um gás incolor e virtualmente sem 

cheiro, não irritativo para a árvore respi-

ratória, não inflamável e não alergénico. 

Quando inalado, a concentração alveolar 

aumenta rapidamente. Esta elevada ten-

são alveolar determina que a tensão na 

circulação pulmonar também aumente 

rapidamente. 

O protóxido de azoto é classificado como 

um anestésico inalatório de rápida capta-

ção: uma vez inalado, difunde rapidamen-

te da membrana alveolar para a circulação 

pulmonar, através de um gradiente de di-

fusão. O protóxido é pouco solúvel, não 

se combina com elementos sanguíneos e 

não se decompõe.  Os tecidos mais perfun-

didos rapidamente alcançam o estado de 

saturação e equilíbrio, ao passo que os te-

cidos pouco vascularizados, como o tecido 

muscular ou cutâneo, captam poucos volu-

mes de gás e de forma mais lenta. Nestes 

tecidos, não fica nenhum reservatório de 

agente sedativo, que dificulte a reversão 

da sedação. O mecanismo de reversão é 

igualmente rápido: ao cessar o aporte da 

mistura, o protóxido de azoto difunde do 

sangue para o alvéolo e é exalado na tota-

lidade em minutos. 

O protóxido de azoto reúne propriedades 

ansiolíticas e sedativas, asseguradas pela 

ligação a recetores GABA, induz diferen-

tes graus de relaxamento muscular e al-

gum grau de analgesia. As suas proprie-

dades analgésicas relacionam-se com o 

facto de o protóxido de azoto estimular a 

libertação neuronal de péptidos opióides 

endógenos, que ativam recetores opiói-

des e respostas nociceptivas. O protóxido 

de azoto tem alguma ação antiemética, 

sendo este efeito também expressado de 

forma heterogénea.

Os efeitos sistémicos do protóxido de azo-

to ao nível do sistema respiratório e cardio-

vascular são pouco relevantes: a sua ação é 

mínima ao nível da frequência respiratória, 

frequência cardíaca e tensão arterial. A sua 

ação ao nível do sistema nervoso central 

manifesta-se no córtex cerebral, deprimin-

do as sensações, como a audição, toque 

ou dor. Apesar da ação depressora central, 

não deprime o centro respiratório nem o 

centro vasomotor (AAPD, 2018).

Luís Pedro Ferreira (à esquerda) moderou o painel dedicado à sedação consciente, com a participação de Luísa Bandeira Lopes, Ana Coelho e Fernando Mesquita Gabriel

Sedação mínima com protóxido de azoto: Orientações para a prática clínica

Lopes L, Mesquita Gabriel F, Coelho A, Ferreira LP
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A principal indicação da sedação mínima 

com protóxido de azoto é sobreponível à 

de outros agentes de fármaco-sedação: o 

controlo do medo e ansiedade (Boj et al, 

2018). No entanto, este gás pode ter um 

efeito coadjuvante em diminuir o reflexo 

nauseoso e em elevar o limiar de resposta 

à dor, potenciando a ação dos anestésicos 

locais. Uma das principais limitações da se-

dação inalatória é o facto de o protóxido 

de azoto exercer o seu efeito apenas en-

quanto é inalado; a ação sedativa só se 

mantém enquanto o paciente conseguir 

voluntariamente manter uma respiração 

predominantemente pelo nariz, ao longo 

de todo o tempo de sedação. Em regra, 

as crianças de idade mais precoce ou os 

pacientes com necessidades especiais têm 

dificuldade em manter a respiração nasal, 

o que inevitavelmente conduz à perda de 

eficácia da técnica.

A Academia Americana de Odontopedia-

tria e a Academia Europeia de Odonto-

pediatria reconhecem a sedação mínima 

com protóxido de azoto como uma técnica 

segura e coadjuvante das restantes técni-

cas de controlo de comportamento, que 

devem ser sempre implementadas (AAPD, 

2018; EAPD, 2018). Para que a sedação seja 

eficaz, obedece a uma seleção criteriosa de 

quais os pacientes elegíveis.

A sedação mínima com inalação de protó-

xido de azoto possui algumas contraindi-

cações: incapacidade em compreender a 

técnica e manter respiração nasal de forma 

contínua e voluntária, primeiro trimestre 

de gravidez, antecedentes de pneumo-

tórax, fibrose quística, pneumoencefalo-

grafia recente, cirurgia ocular ou auditi-

va recente, patologias do ouvido médio, 

doença pulmonar obstrutiva crónica, in-

feções respiratórias presentes, patologias 

do foro psiquiátrico, fobias, toxicodepen-

dência ou terapia com bleomicina (Clark, 

2008). Algumas destas contraindicações 

não são contraindicações absolutas, mas 

sim relativas, na medida em que diminuem 

a eficácia da sedação.

A sedação do paciente segue um espectro 

contínuo, não existindo na realidade pata-

mares de sedação perfeitamente comparti-

mentados. Como tal, diversos organismos 

oficiais recomendam que os médicos den-

tistas que utilizam a sedação mínima ina-

latória com protóxido de azoto possuam 

formação, competências e treino, que lhes 

permita um correto diagnóstico, aborda-

gem dos diferentes patamares de sedação 

e o conhecimento das pautas de atuação 

necessárias, nos casos em que o paciente 

fique num nível de sedação mais profundo 

que o planeado. É vivamente recomenda-

do que o médico dentista tenha concluído 

programas educacionais avançados e que 

possua formação, treino adicional e certifi-

cação em suporte básico e /ou avançado de 

vida (ADA, 2007). 

Perante qualquer situação de emergên-

cia relacionada com a sedação, o médico 

dentista deve assegurar os fármacos e os 

equipamentos de emergência médica que 

permitam abordar eficazmente a situação 

até chegar ajuda médica especializada. 

Como forma de otimizar a abordagem de 

emergências, toda a equipa médica deve 

participar em revisões periódicas ou simu-

lações de emergências médicas. Todo o 

equipamento e o carrinho de emergência 

deve estar imediatamente acessível e os 

seus fármacos e equipamentos têm que ter 

uma verificação a intervalos regulares pré-

-definidos (AAPD, 2018).

Por outro lado, as unidades de sedação de-

vem cumprir as recomendações descritas na 

literatura: devem ter capacidade de admi-

nistrar oxigénio a 100%, não deverão per-

mitir uma titulação de protóxido de azoto 

superior a 70%, devem possuir um mecanis-

mo de segurança intrínseco e um adequado 

sistema de exaustão. A calibração e inspe-

ção dos equipamentos e tubagens deve ser 

assegurada de forma regular (AAPD, 2018).

Outro parâmetro importante relacionado 

com a regulamentação da sedação inala-

tória com protóxido de azoto, prende-se 

com a segurança ocupacional.  Ainda per-

manece por clarificar qual o grau exato de 

exposição ocupacional, que represente um 

ponto de viragem e aumente o risco de 

toxicidade dos profissionais de saúde. Este 

risco potencial existe e levou à regulamen-

tação e recomendação de limites máximos 

de exposição, que em medicina dentária se 

situam no intervalo entre os 25 e 50 ppm 

(Buhre et al, 2019). A longo prazo, a ex-

posição ao protóxido de azoto tem sido 

associada a supressão medular e alterações 

do sistema reprodutor. É imperativo mini-

mizar a exposição ocupacional, através de 

sistemas de exaustão eficazes, avaliação 

periódica dos equipamentos e tubagens, 

adequada ventilação do gabinete, entre 

outras medidas que são instituídas jun-

to do paciente, na consulta de sedação 

(AAPD, 2018).
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POR OUTRO LADO, AS UNIDADES 
DE SEDAÇÃO DEVEM CUMPRIR 
AS RECOMENDAÇÕES DESCRI-
TAS NA LITERATURA: DEVEM TER 
CAPACIDADE DE ADMINISTRAR 
OXIGÉNIO A 100%, NÃO DEVE-
RÃO PERMITIR UMA TITULAÇÃO 
DE PROTÓXIDO DE AZOTO SU-
PERIOR A 70%, DEVEM POSSUIR 
UM MECANISMO DE SEGURAN-
ÇA INTRÍNSECO E UM ADEQUA-
DO SISTEMA DE EXAUSTÃO
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“ Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,

Muda-se o ser, muda-se a confiança;

Todo o mundo é composto de mudança,

Tomando sempre novas qualidades.”

Fui buscar estes quatro versos de um conhecido soneto de Luís de Camões para 
ilustrar o tempo que temos vivido na nossa profissão. Ser médico dentista em 
Portugal tem sido isto mesmo: mudança, ou melhor, mudanças.

Se sempre foi importante a FORMAÇÃO em medicina dentária, hoje em dia, ar-
risco dizer, é ainda mais importante. É importante a FORMAÇÃO, é importante 
a DIFERENCIAÇÃO.

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) tem, desde sempre, dado muita impor-
tância à formação dos seus associados. É uma competência da Ordem, consta do 
seu Estatuto contribuir para a formação contínua dos seus membros. Por essa 
razão, o Centro de Formação Contínua e a Comissão Científica da OMD elabo-
ram todos os anos um programa de formação contínua para médicos dentistas 
que abrange todo o território de Portugal e que tem como “ponto alto” o nos-
so congresso anual. Juntamente com o programa anual de formação contínua, 
com o Congresso da OMD, muitos outros eventos são realizados. Em universida-
des, nas sociedades científicas, em centros privados de formação, etc.

Terminada a formação pré-graduada, os médicos dentistas sabem que é funda-
mental continuarem a sua formação. Sabem que é fundamental manterem-se 
atualizados e adquirirem novas competências.

Temos sabido acompanhar as enormes mudanças que se têm verificado: a evo-
lução tecnológica, a mudança informática, o aparecimento de novas tecnolo-
gias, o reconhecimento de novas especialidades, bem como a regulamentação 
de novas competências setoriais. 

A direção da OMD tem também mantido contacto regular com as sete insti-
tuições universitárias de ensino da medicina dentária em Portugal. Durante o 
ano de 2019, decorreram diversos contactos entre a Ordem e as faculdades de 
medicina dentária. Pretendemos que, 20 anos após a Declaração de Bolonha, 
se analise uma reestruturação curricular do mestrado integrado; queremos, de 
igual forma, que se debata a formação pós-graduada e a titulação profissional 
(tanto competências setoriais, como especialidades da medicina dentária), o 
reconhecimento de qualificações e a empregabilidade.

Voltar a ter seis anos de formação pré-graduada, com uma abordagem mais 
aprofundada das disciplinas básicas médicas e termos mais tempo para que os 
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alunos adquiram competências clínicas mais aprofundadas será, a meu ver, uma 
mais-valia para os estudantes de medicina dentária. Mas também, e não menos 
importante, uma melhor preparação futura para quem vai prestar cuidados de 
saúde oral em Portugal. 

SERÁ UMA MUDANÇA IMPORTANTE. JULGO SER UMA EXIGÊNCIA FUNDAMENTAL.

Outra vertente muito importante diz respeito à ESPECIALIZAÇÃO. Especialida-
des da medicina dentária, titulação profissional, que só a Ordem pode conferir.

Até há bem pouco tempo, apenas a ortodontia existia como especialidade, com 
vários colegas especialistas, com um Colégio de Ortodontia a funcionar normal-
mente e com a entrada anual de especialistas, após um exame feito por um júri 
do Colégio. 

Neste último mandato, o Conselho Diretivo da OMD pôs em marcha mais três 
especialidades: a cirurgia oral, a periodontologia e a odontopediatria. Em re-
lação a estas últimas, falta ainda concluir o processo, com a regulamentação e 
posterior eleição dos respetivos colégios de especialidade. Só após este passo é 
que estas especialidades entrarão em velocidade de cruzeiro.

MAS NÃO FICÁMOS POR AQUI.

Mais duas especialidades serão implementadas: a endodontia e a prostodontia/
reabilitação oral. O Conselho Diretivo seguirá, refinando, a metodologia que 
foi aplicada nas anteriores três.

As sociedades científicas de endodontia e de prostodontia/reabilitação oral  
vão ser chamadas para que, em conjunto com o Conselho Diretivo da OMD, 
seja lançado o processo especial de acesso a estas duas especialidades.

TUDO ISTO É FUNDAMENTAL PARA A EVOLUÇÃO E A AFIRMAÇÃO DA MEDICI-
NA DENTÁRIA PORTUGUESA.

Por fim, quero ainda falar das competências setoriais em medicina dentária, re-
lembrando a notícia que foi dada após o último Congresso da OMD, em Lisboa. 
“Para acompanhar a evolução de conhecimentos técnicos e científicos, a Ordem 
dos Médicos Dentistas prepara-se para avançar com a implementação das com-
petências setoriais dos médicos dentistas. Nesse sentido, auscultou os seus mem-
bros acerca das aptidões que estes consideram prioritárias e debateu as diversas 
opções no 28º Congresso. Recorde-se que, no inquérito enviado, os médicos den-
tistas elegeram a sedação consciente (64,76%), a harmonização/estética orofa-
cial (56,53%) e a gestão de unidades de saúde (39,10%) como as competências 
que gostariam de ver regulamentadas em breve. A Ordem pretende com esta 
iniciativa contribuir para o alargamento dos horizontes da medicina dentária, 
oferecendo aos seus membros ferramentas adicionais num contexto crescente-
mente competitivo e valorizador da profissão e das competências que lhe são 
reconhecidas. De igual forma, é mais um passo para o utente reconhecer o papel 
do médico dentista na saúde em geral e na qualidade de vida”.

Saibamos nós aproveitar todas estas ferramentas para podermos estar à altura 
dos enormes desafios que temos pela frente. Sendo mais diferenciados, com 
constante atualização de conhecimentos, para melhor cuidarmos da saúde oral 
em Portugal ou onde quer que possamos estar a exercer a nossa atividade.

Pedro Pires 
Médico dentista

Vice-presidente do Conselho Diretivo da OMD
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CASO CLÍNICO
Abordagem cirúrgica para tratamento de 
doença periodontal na zona estética: 
Técnica de preservação de papila

INTRODUÇÃO

A periodontite é uma doença crónica inflamatória caracterizada pela destrui-
ção dos tecidos de suporte do dente, incluindo a migração apical do epitélio de 
união e a formação de uma bolsa periodontal (Bosshardt & Schroeder, 1988). Se 
não tratada, a periodontite pode progredir, conduzindo a uma possível perda 
dentária (Page & Schroeder, 1976). 

A periodontite é mais prevalente em adultos, mas também afeta paciente jo-
vens; a quantidade de destruição do tecido é geralmente proporcional aos ní-
veis de placa bacteriana, mecanismos de defesa do hospedeiro e fatores de risco 
relacionados (Kinane et al., 2017)

Para um correto diagnóstico deve ser efetuado um exame clínico e radiográfico 
completo, que inclui a avaliação de parâmetros clínicos periodontais como o 
índice de placa, índice gengival, profundidade de sondagem (PS), nível de in-
serção clínico, hemorragia à sondagem, entre outros.

Em 2018, a Academia Americana de Periodontologia (AAP) e a federação Europeia 
de Periodontologia (EFP) criaram uma nova classificação com o objetivo de ultra-
passar as dificuldades e limitações da classificação anterior (Caton et al., 2018).

Atualmente, as doenças e as condições periodontais podem ser divididas em 
três categorias distintas: saúde periodontal e doenças gengivais, periodontite, 
e outras condições que afetam o periodonto (Caton et al., 2018).

De acordo com o conhecimento atual da fisiopatologia podem ser categori-
zadas 3 formas de periodontite: Periodontite necrosante, periodontite como 
manifestação sistémica e periodontite (sendo a periodontite classificada com 
base no Estadio e Grau) (Caton et al., 2018).

A primeira fase do tratamento periodontal passa por uma abordagem não ci-
rúrgica, através da qual será possível diminuir a inflamação e a PS. Por vezes 
o tratamento não cirúrgico pode não ser eficaz, verificando-se persistência de 
inflamação e bolsas periodontais residuais (Axelsson et al., 2004).

Existe evidência de que a presença de bolsas periodontais residuais com PS ≥ 5 
mm, após o tratamento periodontal não cirúrgico, representam um fator de ris-
co para uma maior progressão da doença periodontal e perda dentária; sendo 
assim, constituem uma indicação para cirurgia periodontal (Claffey & Egelberg, 
1995; Claffey et al., 1990; Lindhe et al., 1982; Matuliene et al., 2008). 

Estão descritas diferentes abordagens cirúrgicas com o objetivo de eliminar 
bolsas periodontais residuais, desde retalhos de acesso a técnicas ressetivas ou 
regeneradoras (Graziani et al., 2017).

A cirurgia conservadora abrange uma gama de procedimentos cirúrgicos desti-
nados a obter acesso à superfície da raiz, a fim de remover a placa bacteriana / 

Tiago Rodrigues; Susana Noronha; Vanessa Rodrigues; Pedro Otão; Rita Lamas; Rita Fradinho; Pedro Rocha

Especialização em Periodontologia da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa
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cálculo residual, caracterizada por mínima remoção de osso alveolar e dos tecidos 
moles (Graziani et al., 2017).

Incluídos nestes procedimentos estão técnicas de desbridamento de retalho 
aberto (Kirkland, 1931), retalhos minimamente ressetivos (por exemplo, re-
talho Widman modificado) (Ramfjord & Nissle, 1974) e retalhos destinados a 
conservar o tecido mole interproximal. Entre os retalhos de preservação de 
tecido interproximal surgem técnicas como: retalho de preservação de papila 
(Takei, 1985), técnica de preservação de papila modificada (Cortellini et al., 
1995) e retalho simplificado de preservação de papila (Cortellini et al., 1999).

De seguida são apresentados dois casos clínicos em que após o tratamento 
periodontal não cirúrgico verificou-se a presença de bolsas periodontais em 
sectores estéticos, tendo sido aplicada a técnica de preservação de papila na 
execução da abordagem cirúrgica.

DESCRIÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS

Pacientes do género feminino, sistemicamente saudáveis de 28 (caso 1) e 42 
(caso 2) anos de idade.

Após avaliação clínica e radiográfica foi efetuado o diagnóstico de Periodon-
tite Estadio 3, Grau C de padrão de distribuição Incisivo-Molar (Caso 1) e Pe-
riodontite Estadio 3, Grau C de padrão de distribuição Generalizado (Caso 2). 

O plano de tratamento proposto consistiu primeiramente numa fase higiénica, 
em que foi explicada a patologia e dadas instruções de higiene oral para um 
correto controlo de placa bacteriana. Após atingidos níveis adequados de con-
trolo de placa bacteriana (IP < 20%) foi efetuado o tratamento mecânico não 
cirúrgico com recurso a pontas de ultra-sons e curetas manuais. 

Na consulta de reavaliação, efetuada 8 semanas após o tratamento mecânico 
não-cirúrgico, verificou-se uma melhoria geral dos parâmetros clínicos perio-
dontais caracterizada por uma diminuição da PS e da Hemorragia à sondagem. 
Contudo, verificou-se a presença de localizações com bolsas periodontais resi-
duais (PS ≥ 5 mm) e hemorragia à sondagem. 

Tendo em conta a indicação para abordagem cirúrgica nessas localizações e 
devido ao facto de estarem localizadas em zonas estéticas, optou-se por uma 
técnica conservadora e menos ressetiva, em que a resolução da bolsa periodon-
tal não se dará tanto à custa de reposicionamento apical (recessão) mas sim 
pela formação de um epitélio longo de união, mantendo a posição dos tecidos 
moles interproximais – técnica de preservação de papila (Takei, 1985).

Após realização de anestesia infiltrativa (articaína c/ epinefrina 1:100) a 
superfície vestibular foi preparada através de uma incisão sulcular ao redor 
de cada dente, sem efetuar nenhuma incisão através da papila interden-
tária. O desenho do retalho palatino consistiu numa incisão sulcular ao 
longo da face palatina de cada dente e uma incisão semilunar ao longo de 
cada papila. A incisão semilunar foi efetuada com a lâmina perpendicular 
à superfície externa da gengiva e estendeu-se através do periósteo até ao 
processo alveolar.

Utilizou-se uma cureta para libertar a papila do tecido duro subjacente. O teci-
do interproximal foi deslocado através do espaço interproximal com um instru-
mento de ponta romba e o retalho facilmente refletido com a papila intacta. 

Um retalho de espessura total foi refletido com um descolador nas superfícies 
vestibular e palatina. Após elevação do retalho, foi removido o fator etiológico 
com recurso a pontas de ultra-sons e curetas manuais.  Uma vez removido o 
cálculo remanescente, o tecido de granulação aderido ao retalho foi eliminado 
e efetuada osteoplastia conservadora nas zonas onde a arquitetura óssea não 
era favorável. O retalho foi suturado (monofilamento 5/0) através de pontos 
colchoeiros verticais e pontos simples.
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CASO 1

Fig. 3- Radiografias apicais pré-operatório

Fig. 1- Periodontograma consulta de diagnóstico periodontal;

Fig. 4- Pré-operatório vestibular Fig. 5- Pré-operatório palatino

Fig. 2- Periodontograma consulta de reavaliação periodontal (8 semanas após 
tratamento não cirúrgico)
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Fig. 8- Elevação do retalho vestibular Fig. 9- Elevação do retalho palatino

Fig. 10- Incisões para preservação de papila Fig. 11- Incisões para preservação de papila

Fig. 12- Pós-operatório imediato vestibular Fig. 13- Pós-operatório imediato palatino 

Fig. 6- Incisões vestibulares Fig. 7- Incisões palatinas com preservação de papila entre 
21 e 22
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Fig. 16- Pós-operatório a 1 semana vestibular Fig. 17- Pós-operatório a 1 semana palatino

Fig. 1- Periodontograma consulta de diagnóstico periodontal Fig. 2- Periodontograma consulta de reavaliação periodontal (8 sema-
nas após tratamento não cirúrgico) 

Fig. 3- Radiografias apicais pré-operatório

Fig. 14- Pós-operatório imediato vestibular Fig. 15- Pós-operatório imediato palatino

CASO 2



omd | 41
Formação&Ciência

Fig. 6- Incisões palatino Fig. 7- Elevação do tecido interproximal preservado incluído 
no retalho vestibular

Fig. 8- Sutura da papila através de ponto colchoeiro vertical Fig. 9- Sutura da papila através de ponto colchoeiro vertical

Fig. 10- vista oclusal após colchoeiros verticias Fig. 11- Vista oclusal de ponto simples 

Fig. 4- Pré-operatório vestibular Fig. 5- Pré-operatório palatino
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Fig. 12- Pós-operatório imediato vestibular Fig. 13- Pós-operatório imediato palatino

Fig. 14- Pós-operatório palatino 1 semana Fig. 15- Pós-operatório vestibular 1 semana

DISCUSSÃO

A fase cirúrgica do tratamento periodontal pode ser efetuada através de 
várias técnicas, incluindo retalhos de acesso, procedimentos ressetivos e re-
generadores. Descartando a abordagem regeneradora, as outras duas com-
preendem: 

1-Procedimentos de retalhos para acesso: Visam facilitar o acesso ao fator etio-
lógico provocando uma alteração mínima ao nível de tecidos moles e ósseos 
(Yukna, 1976; Ramfjord, 1977; Froum et al., 1982; Takei, 1985; Cortellini & To-
netti, 2011). 

2- Procedimentos de redução / eliminação de bolsas: para além de permitir 
a remoção do fator etiológico através de visão direta, incluem alteração da 
morfologia dos tecidos moles e ósseos, com o objetivo de obter uma redu-
ção controlada da profundidade de sondagem (Wang & Greenwell, 2001; 
Schluger, 1949; Prichard, 1957; Kaldahl et al., 1996a; Olsen et al., 1985; Och-
senbein, 1986).

Nos dois casos apresentados, nomeadamente nos sectores anteriores/estéticos, 
existe um compromisso entre reduzir a profundidade de sondagem e evitar ao 
máximo a perda de tecido interproximal com consequente recessão dos mes-
mos. 

Tendo em conta que a redução da profundidade de sondagem através de abor-
dagem ressetiva é acompanhada por reposição apical dos tecidos, optou-se por 
recorrer à técnica de preservação de papila descrita por Takei em 1985 por for-
ma a diminuir a recessão.
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De salientar que as técnicas de preservação de papila normalmente são uti-
lizadas para cirurgias regeneradoras de defeitos infra-ósseos por facilitar o 
reposicionamento do retalho, encerramento por primeira intenção, estabi-
lização do coágulo e manutenção da posição e estética dos tecidos moles 
(Trombelli et al., 2018).

Apesar disso, é possível reduzir a profundidade de sondagem com aborda-
gens conservadoras de acesso, como demonstrado numa revisão sistemáti-
ca em que foram comparados os resultados obtidos através de cirurgia de 
acesso e redução de bolsas (ressetiva); os autores verificaram um resultado 
superior na redução da profundidade de sondagem através da técnica de 
redução de bolsas, com a desvantagem de ocorrer uma maior perda de in-
serção; estas observações foram mais evidentes em bolsas profundas (PS > 
7 mm ) do que em bolsas moderadas ( PS 4-6 mm). Contudo, em avaliações 
a longo prazo, a superioridade da cirurgia de redução de bolsas diminuiu 
e as duas abordagens apresentaram resultados semelhantes em termos de 
diminuição das profundidades de sondagem, com vantagem para a cirurgia 
de acesso no que diz respeito à manutenção dos tecidos e perda de inserção 
(Polak et al., 2020).

CONCLUSÃO

As bolsas residuais estão associadas à progressão da doença periodontal e 
à perda dentária. Assim, a abordagem cirúrgica das mesmas é uma opção 
de tratamento que deve ser considerada. No entanto, em sectores estéti-
cos devemos optar por abordagens mais conservadoras e menos ressetivas. 
Nos dois casos clínicos demonstrados, ao aplicar a técnica de preservação de 
papila descrita por Takei em 1985, foi possível eliminar as bolsas residuais, 
preservando os tecidos interproximais evitando criar um grande compromis-
so estético.
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Calendário de Eventos Científicos
EM PORTUGAL

Curso de fim de dia
5º curso – Plano de tratamento na prática 
clínica diária: Perspetiva “i”
2 de março de 2020 – Tryp Leiria Hotel – 
Leiria

Curso Modular de Endodontia
Hands-on - Instrumentação e Obturação em 
Endodontia
7 de março de 2020
Hotel Crowne Plaza – Porto

Curso Modular de Periodontologia
Hands-on - Tratamento periodontal 
cirúrgico: cirurgia ressetiva, regenerativa e 
mucogengival
7 de março de 2020
Hotel Vip Executive Entrecampos – Lisboa

Curso Teórico Açores
Curso teórico-prático de Fotografia em 
Medicina Dentária
7 e 8 de março de 2020
Hotel Maria Atlântico – Ponta Delgada - 
Açores

Curso Modular de Disfunção 
Temporomandibular
2º Módulo - Terapêuticas da disfunção 
temporomandibular: novas  
Perspetivas
9 de março de 2020
Hotel Crowne Plaza – Porto

Curso Teórico RA Madeira
Atualização em peri odontologia
21 de março de 2020
Espaço Físico OMD - Funchal

Curso para Assistente Dentário
Curso de Dentisteria, Endodontia e 
Odontopediatria
14 de março de 2020
Hotel Príncipe Perfeito – Viseu

Evento acreditado pela OMD
XXIX Reunião Anual de Medicina Dentária e 
Estomatologia de Coimbra 
20 e 21 de março de 2020
Auditório Laginha Serafim Departamento 
de Engenharia Civil da Universidade de 
Coimbra – Coimbra

Evento acreditado pela OMD
XXXII Reunião Científica Anual da 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia Dento-
Facial (SPODF) 
23, 24 e 25 de abril de 2020
Altice Fórum - Braga

Curso para Assistente Dentário
28 março – Higiene, Segurança e 
Manutenção de materiais e equipamentos
Hotel Marina Atlântico – Ponta Delgada - 
Açores

Curso Modular de Endodontia
2º Módulo - Instrumentação em Endodontia
27 de abril de 2020
Hotel Vip Executive Entrecampos – Lisboa

Curso Modular de Periodontologia
2º Módulo – Tratamento Cirúrgico (ressetivo 
vs regenerativo)
27 de abril de 2020
Hotel Crowne Plaza  – Porto

Curso Modular de Endodontia
3º Módulo - Obturação em Endodontia
04 de maio de 2020
Hotel Vip Executive Entrecampos – Lisboa

Curso Modular de Periodontologia
3º Módulo – Cirurgia Plástica Periodontal
04 de maio 2020
Hotel Crowne Plaza  – Porto

Curso Modular de Disfunção 
Temporomandibular
1º Módulo - Disfunção Temporomandibular: 
etiologia e diagnóstico
11 de maio de 2020
Hotel Vip Executive Entrecampos – Lisboa

Curso para Assistente Dentário
16 maio  – Prótese parcial removível e Fixa
Altice Forum  - Braga

Curso Fim de Dia
7º Curso: Implantes em Setores Posteriores – 
possibilidades de reabilitação
18 de maio de 2020
Hotel Miracorgo – Vila Real

Curso Modular de Endodontia
Hands-On – Instrumentação e obturação em 
Endodontia
23 de maio de 2020
Hotel Vip Executive Entrecampos – Lisboa

Curso Modular de Periodontologia
Hands-On – Tratamento periodontal 
Cirúrgico: cirurgia ressetiva, regenerativa e 
mucogengival
23 de maio 2020
Hotel Crowne Plaza  – Porto

Curso Modular de Disfunção 
Temporomandibular
2º Módulo – Terapêuticas da disfunção 
Temporomandibular: novas perspetivas
25 de maio de 2020
Hotel Vip Executive Entrecampos – Lisboa

Curso Fim de Dia
8º Curso: Tratamento ortodôntico de classes 
II – opções de reabilitação?
01 de junho  de 2020
Hotel Crowne Plaza  – Porto

Curso Modular de Disfunção 
Temporomandibular
3º Módulo – Terapêuticas complementares 
no tratamento da DTM – Acupunctura
15 de junho de 2020 
Hotel Vip Executive Entrecampos – Lisboa

Curso Fim de Dia
9º Curso: Lesões Endo-Perio: do diagnóstico 
à abordagem clínica
22 de junho  de 2020
Hotel Vip Executive Entrecampos – Lisboa

Cursos Teóricos RA Madeira
Curso Teórico-Prática de Resinas Compostas
25 e 26 de junho de 2020
Espaço Físico da OMD – Funchal

Curso Modular de Disfunção 
Temporomandibular
Hands-on  - A acunpuntura no tratamento 
da DTM: da teoria à prática
27 de junho de 2020 
Hotel Vip Executive Entrecampos – Lisboa
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Barómetro da Saúde Oral 2019

Cerca de 30% dos portugueses 
vão ao médico dentista em caso de urgência
Quase um terço de portugueses nun-

ca visita o médico dentista ou apenas o 

faz em situação de extrema necessidade. 

Esta é uma das conclusões do Barómetro 

da Saúde Oral 2019. 

Na prática significa que 6,8% nunca 

vão a consultas de medicina dentária e 

24,8% só o fazem em caso de urgência. 

Percentagens que se mantêm quase inal-

teradas desde 2014, ano da primeira edi-

ção do estudo. 

A estes dados acresce ainda que 65,3% 

não o fazem por considerarem não ter 

necessidade (um aumento de quase 12% 

em relação ao ano anterior) e 22,8% por 

não terem capacidade financeira (uma 

redução de 8,9% face à última edição).

Perante este cenário, o bastonário da 

OMD constata que, embora “exista hoje 

uma maior preocupação dos portugueses 

com a saúde oral”, há “uma percentagem 

elevada de pessoas que continuam longe 

dos consultórios de medicina dentária e a 

probabilidade de serem estas a quem mais 

faltam dentes naturais sem nada terem a 

substituir é muito grande”. Afinal, revela 

o estudo, 38,2% dos portugueses nunca 

marcam uma consulta para check-up. 

“São estas pessoas, por regra com menos re-

cursos e informação, as mais vulneráveis e as 

que mais precisam de resposta urgente por 

parte do Ministério da Saúde”, nota Orlando 

Monteiro da Silva. Até porque 87,4% dos in-

quiridos mantiveram o número de idas ao mé-

dico dentista e 8,4% referem ter aumentado. 

Apenas 4,1% dos que responderam ao Ba-

rómetro afirmam ter diminuído as consultas 

de medicina dentária. Em 2018, eram 7,2%.

 
ESCOVAGEM E DENTES NATURAIS

A quinta edição do estudo mostra que 

78% dos portugueses escovam os dentes 

pelo menos duas vezes por dia, como re-

comendam as boas práticas da saúde oral. 

Já quando se fala em uso do fio dentário 

e de elixir com a mesma frequência, as res-

postas positivas não ultrapassam os 9%. 

Por outro lado, em termos de dentição, 

o estudo revela que, embora com uma li-

geira melhoria, quase 70% da população 

portuguesa tem falta de dentes naturais, 

à exceção dos dentes do siso, e quase 

10% não tem um único dente. A diferen-

ça em relação a edições anteriores reside 

no facto de a percentagem de portugue-

ses que têm algo a substituir ter aumen-

tado, sendo já mais de metade (51.4%). 

Relativamente às crianças, o Barómetro 

mostra que 67.7% dos menores de seis 

anos nunca visitam o médico dentista, 

“uma situação preocupante”, alerta Or-

lando Monteiro da Silva, que espera “que 

mude radicalmente com o alargamento do 

programa do cheque-dentista a partir dos 
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dois anos, até porque os ganhos em saúde 

oral das crianças desde que o programa co-

meçou em 2008 são enormes”. 

De desatacar ainda que os inquiridos con-

sideram que grávidas, diabéticos e porta-

dores de doenças cardíacas ou respirató-

rias deveriam ter acesso mais facilitado a 

cuidados de medicina dentária, por neces-

sitarem de acompanhamento redobrado.

SNS “DESCONHECIDO”

Mais de metade da população portuguesa 

(59.4%) não sabe que o Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) disponibiliza consultas de 

medicina dentária. Contudo, comparativa-

mente com 2014 (70,7%), há uma maior 

perceção desta opção. 

Considerando os últimos 12 meses conclui-

-se, por outro lado, que o número de utentes 

que recorreu ao SNS diminuiu. 

Quanto aos custos, a imagem de que a medi-

cina dentária é mais cara que as outras áreas 

da saúde tem sofrido alterações. Há seis 

anos, essa era a opinião de 72% dos inquiri-

dos. Nesta edição, o número caiu para 54%. 

Esta diminuição pode relacionar-se com a 

crescente taxa de utentes que possuem se-

guro de saúde com cobertura de medicina 

dentária: em 2019, já 15% dos utentes utili-

zavam seguro ou plano de saúde oral. 

O “ATIVO” CONFIANÇA 

No geral, os portugueses mantêm a sa-

tisfação com os seus médicos dentistas 

(95%). A maioria nunca mudou de pro-

fissional, nem pensa vir a fazê-lo por 

vontade própria, porque define o seu 

médico dentista como confiável e atua-

lizado. 

A recomendação de amigos e familiares 

continua a ser, destacadamente, o prin-

cipal driver de escolha, sendo que nem 

mesmo a distância parece ser um fator 

determinante, uma vez que os portugue-

ses demoram, em média, quase o dobro 

do tempo a chegar ao seu médico den-

tista, quando comparado com o profis-

sional mais próximo da sua residência ou 

local de trabalho. 

Perante as conclusões deste estudo, a 

“palavra de ordem”, para o bastonário, 

passa por “investir na relação direta com 

as pessoas”. Pois “há um bem maior” que 

é “a confiança, o grande ativo da profis-

são”.

Outro ponto interessante é o facto de os 

portugueses começarem a ter uma maior 

preocupação em cancelar os atos médi-

cos. Houve uma redução de 8.8 pontos 

percentuais na percentagem de indiví-

duos que afirmam nunca desmarcar as 

consultas (13.2%).

O Barómetro é realizado pela consul-

tora independente QSP para a Ordem 

dos Médicos Dentistas e tem validade 

estatística.
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28º Congresso da OMD

Cheque-dentista a partir dos 2 anos avança 
nesta legislatura

“Devemos continuar a desenhar a estra-

tégia para a saúde oral no SNS 2020 pro-

movendo, por um lado, o alargamento da 

cobertura de medicina dentária no SNS, 

de forma universal e com equidade, e por 

outro, o desenvolvimento de ações interse-

toriais que envolvam as autarquias locais”, 

anunciou o secretário de Estado da Saúde, 

António Sales, na cerimónia de abertura do 

28º Congresso da OMD. 

O encontro anual de medicina dentária 

que, em 2019, se estreou na FIL – Parque 

das Nações, Lisboa, recebeu 6.213 congres-

sistas. Mais de quatro mil médicos dentistas 

e mais de mil estudantes assistiram às apre-

sentações dos 118 conferencistas nacionais 

e internacionais. 

Esta edição superou-se novamente e fica 

marcada pela confirmação de um avanço 

na política de saúde oral: o alargamento do 

cheque-dentista, desta vez contemplando 

as crianças a partir dos dois anos. A garantia 

foi dada pelo secretário de Estado da Saúde 

que, sem adiantar datas, referiu que acon-

tecerá na presente legislatura, confirmando 

assim o anúncio que o 

Primeiro-Ministro tinha 

feito semanas antes. 

Para o bastonário da 

OMD são decisões que 

“constituem exem-

plos de boas políticas públicas, com finan-

ciamento público e que muito contribuem 

para trazer para a órbita da medicina den-

tária a população que a ela, pelas razões já 

vistas, não tem o acesso devido”.

António Sales aproveitou ainda a presença 

na cerimónia de abertura do congresso para 

lembrar o seguinte: “Temos hoje 105 gabi-

netes de saúde oral de medicina dentária, 

em 111 concelhos do país; foi possível dar 

acesso a medicina dentária nos centros de 

saúde a mais 150.000 utentes do SNS, tendo 

sido realizados mais de 335.000 tratamen-

tos; de 2008 até novembro de 2019, tiveram 

acesso a consultas de medicina dentária e 

higiene oral cerca de 4 milhões de pessoas”. 

A respeito do Plano Nacional para a Promo-

ção da Saúde Oral, o responsável indicou 

que “atualmente colaboram cerca de 4.900 

médicos dentistas que, em 9.100 consultórios 

privados, atendem os utentes do SNS com 

acesso a cheque-dentista”. Esclareceu ainda 

que há consciência da “importância da esta-

bilidade profissional dos médicos dentistas” 

e que vão “trabalhar nesse sentido”.

No seu discurso, o bastonário da OMD citou 

os resultados do Barómetro da Saúde Oral 

2019 para frisar que é necessário um esfor-

ço de “todos” para transformar a “necessi-

dade em procura”. 

Orlando Monteiro da Silva constatou que 

tem sido feito “um longo e difícil caminho”, 

ressalvando que “queremos mais e estamos 

aqui para o conseguir”. Mencionou que “o 

aumento do poder de compra da popula-

ção e a reorientação das prioridades de 
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consumo, o envelhecimento da sociedade, 

a consciencialização da importância da me-

dicina dentária, todos estes fatores, por si só 

ou em acumulação, franqueiam horizontes 

estimulantes a todos nós”. Por isso, lembrou 

que “a promoção do acesso à medicina den-

tária é uma tarefa de todos, da Ordem com 

certeza, dos médicos dentistas, mas tam-

bém do poder político e da sociedade no 

seu todo”.

CONGRESSO SUSTENTÁVEL
“Não podemos ficar imunes aos desafios da 

sustentabilidade do planeta”. Foi desta for-

ma que a presidente da Comissão Organiza-

dora, Sofia Arantes e Oliveira, anunciou um 

congresso mais sustentável. 

Para reduzir a pegada ambiental foram im-

plementadas medidas como a substituição 

tistas evoluírem profissionalmente em dife-

rentes campos da formação, seja ela prática 

ou teórica, tanto científica como sociopro-

fissional”. Não esquecendo a Expodentária, 

no seu discurso, Sofia Arantes e Oliveira 

destacou as “possibilidades de networking” 

entre profissionais e empresas. 

CIÊNCIA E NETWORKING 
Do programa científico, Ricardo Faria e Al-

meida, presidente da Comissão Científica da 

OMD, salientou a abordagem das compe-

tências setoriais em medicina dentária. Um 

assunto pertinente, pois “cada vez mais sen-

timos que há outras áreas que estão muito 

próximas da medicina dentária e que nos 

interessa debater, conhecer”. Em suma, ex-

plicou, foi dado destaque a “temas que têm 

a ver com a saúde sistémica, ou seja, a saúde 

geral e a sua relação com a saúde oral”. 

Pedro Pires, coordenador da Expodentária 

Portugal, acrescentou que “se tivermos um 

programa científico de muito valor, temos 

muitos médicos dentistas e estudantes de 

medicina dentária interessados nos produ-

tos que estão expostos na feira”, o que traz 

vantagens para todos. 

António Sales, secretário de Estado da Saúde

Sofia Arantes e Oliveira, presidente da Comissão 

Organizadora do 28º Congresso 

NA ORDEM DO DIA
Em 2019, o debate dos temas socioprofis-

sionais deu lugar ao “Na Ordem do Dia”. 

Neste âmbito, as sessões dedicadas às com-

petências em medicina dentária foram das 

mais concorridas, pela importância do tema 

para o exercício profissional.

Já o fórum da Associação Dentária Lusófo-

na contou com a presença do presidente do 

Conselho Federal de Odontologia, Juliano 

do Vale, e do médico dentista Hiram Fischer 

Trindade, que foi distinguido pela Ordem 

dos Médicos Dentistas pelo papel que de-

sempenhou na integração dos cirurgiões 

dentistas brasileiros em Portugal. 

O Conselho Nacional das Ordens Profissio-

nais (CNOP) discutiu a fixação de honorários 

e regras publicitárias nas profissões autorre-

guladas. Um painel que contou com a expe-

riência dos dirigentes das 16 profissões que 

integram o organismo, ao qual a Ordem 

dos Médicos Dentistas preside.

das garrafas de água de plástico por vidro e 

do caderno do congresso impresso por uma 

aplicação móvel, mais dinâmica e interativa. 

Em termos de programa, a responsável 

descreveu o evento como uma “experiên-

cia imersiva na medicina dentária” e uma 

“oportunidade para todos os médicos den-

Timeline 28º Congresso da OMD

09h30
Arranca o 
28º Congresso 
da OMD

10h30
Inauguração da Expodentária
Bastonário, presidentes das comissões Científica e Organizadora e coordenador da Expoden-
tária inauguram a feira. A atuação Dixieland dos Cottas Club Jazz Band animou os presentes.

11h30
Associação Dentária Lusófona
A sessão, moderada pelo vice-presidente do Conselho Dire-
tivo da Ordem e por Luís Vidal, do Conselho Geral da OMD, 
o fórum da ADL teve como mote a partilha de experiências. 
Os membros da Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP) os passos dados em matéria de valorização 
formativa e profissional dos médicos dentistas.

17h30
OMD reúne com ANEMD
O bastonário conversou com a Associação Nacional dos 
Estudantes de Medicina Dentária (ANEMD), onde se falou 
das principais preocupações dos futuros médicos dentistas 
e da reestruturação curricular dos cursos.

17h30
Camilo Lourenço enche sala
A entrada dos grupos económicos no setor, os seguros 
e o marketing estiveram em destaque na conferência. O 
jornalista confrontou os médicos dentistas com uma visão 
diferente do exercício da atividade, tendo para isso apresen-
tado temas como a liderança, a gestão e o marketing.

14 de novembro
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promovendo e incentivando a fixação de jo-

vens profissionais no interior”, em que os mu-

nicípios têm um papel importante. Salientou 

que “na periferia das grandes áreas metropo-

litanas, onde desníveis de utilização se revelam 

fortemente associados aos baixos rendimentos 

dos cidadãos, haverá que desenvolver nos cen-

de saúde oral nos cuidados primários como 

exemplo daquilo que “devemos aspirar al-

cançar a nível global para uma cobertura 

universal de cuidados de saúde oral”. 

Gerhard Seeberger afirmou que a Ordem é 

um “dos membros mais valiosos” da FDI e que 

Na Ordem do Dia: Conselho Nacional das Ordens Profissionais

tros de saúde serviços de clínica dentária com-

participada no ato pelo utilizador ou suprida 

no SNS em caso de insuficiência económica”.

Por outro lado, saudou a promessa de alar-

gamento do cheque-dentista às crianças a 

partir dos dois anos, reiterando que este 

programa demonstrou resultados positivos 

na prevenção e tratamento precoce, pelo 

que deve ser continuado e ampliado. 

O presidente da Federação Dentária Inter-

nacional (FDI), também presente na cerimó-

nia de abertura do congresso, destacou o 

projeto português de inserção de cuidados 

As notas de Correia de Campos
O presidente do Conselho Económico e So-

cial, o órgão de excelência da concertação 

social, onde se juntam Governo, confedera-

ções sindicais e patronais, esteve presente 

no congresso e, na sessão de abertura, dei-

xou algumas das suas ideias gerais para a 

medicina dentária. 

Correia de Campos referiu que para “respon-

der à crescente procura, o Estado deve intervir 

Congresso verde
Menos papel, menos plástico, mais reciclagem. Este 
foi o ano mais ecológico, em que a app substituiu o 
caderno do congresso, as garrafas de plástico deram 
lugar ao vidro e os crachás tiveram um ecoponto de 
reciclagem.

12h00
Cerimónia de abertura do Congresso
Arrancou com a atuação do fadista Miguel Xavier, acompanhado na gui-
tarra portuguesa por Miguel Amaral, na viola de fado por André Teixeira 
e no contrabaixo por Filipe Teixeira.
Na sessão estiveram presentes diversas entidades civis, militares, acadé-
micas, científicas e internacionais, com destaque para a Diretora-Geral da 
Saúde, Graça Freitas, e o presidente do Partido Socialista, Carlos César.

Exposição de medicina dentária militar
Esteve patente na Expodentária durante os dias do evento. A 
iniciativa resultou da parceria com o Museu Militar de Elvas, por 
ocasião dos 100 anos de medicina dentária militar. Uma cadeira 
desmontável, que podia ser levada para frente de batalha, usada na 
Primeira Guerra Mundial, foi uma das estrelas da mostra. 

Bastonário da OMD
“A promoção do acesso à medicina dentária 
é uma tarefa de todos, da Ordem com certe-
za, dos médicos dentistas, mas também do 
poder político e da sociedade no seu todo”, 
Orlando Monteiro da Silva

As notas de Correia de Campos
“Na periferia das grandes áreas metro-
politanas, onde desníveis de utilização se 
revelam fortemente associados aos baixos 
rendimentos dos cidadãos, haverá que 
desenvolver nos centros de saúde serviços 
de clínica dentária comparticipada no ato 
pelo utilizador ou suprida no SNS em caso 
de insuficiência económica”.

15 de novembro



omd | 52
Ordem

a inclusão da saúde oral na Cobertura Univer-

sal de Cuidados de Saúde (UHC) das Nações 

Unidas constitui uma “oportunidade única”. 

DIPLOMAS ENCERRAM EVENTO
“A medicina dentária é o nosso compromisso, 

a nossa paixão. O vosso futuro!” Foi com pala-

vras de união e de espírito de pertença que o 

bastonário da OMD deu as boas-vindas aos no-

vos colegas. Dirigindo-se aos 441 médicos den-

tistas inscritos na cerimónia, Orlando Monteiro 

da Silva referiu que, “enquanto bastonário, e 

em nome da equipa da OMD, posso afirmar 

Congresso em 
números

•  6.213 congressistas nos três dias do 
congresso

•  751 pessoas participaram nos 15 cur-
sos e workshops

• 118 conferencistas
• 101 apresentações científicas
•  13.046 entradas na Expodentária Por-

tugal
• 145 empresas
• 526 stands

que sabemos que também poderemos contar 

com cada um de vós”.

A entrega do diploma do título profissional 

de médico dentista foi animada pela apresen-

tadora Filomena Cautela e o ator Nuno Távo-

ra, e por uma plateia repleta de orgulhosos 

familiares e amigos dos médicos dentistas.

Os diplomas marcaram o encerramento de 

mais uma edição do congresso e foram en-

tregues pelo bastonário, Orlando Monteiro 

da Silva, pelo vice-presidente do Conselho 

Diretivo (CD), Pedro Pires, pelo presidente 

do Conselho Geral, Paulo Ribeiro de Melo, 

pelo presidente da mesa da Assembleia-Ge-

ral, João Caramês, pelo presidente do Conse-

lho Deontológico e de Disciplina, Luís Filipe 

Correia, pela presidente do Conselho Fiscal, 

Ana Mano Azul, pelo presidente da Comis-

são Científica, Ricardo Faria e Almeida, pela 

presidente da Comissão Organizadora do 

28º Congresso, Sofia Arantes e Oliveira, pelo 

representante da Região Autónoma da Ma-

deira no CD, Gil Fernandes Alves, e pelo pre-

sidente da Federação Dentária Internacional, 

Gerhard Seeberger.
Correia de Campos, presidente do Conselho Económico e Social, António Sales, secretário de Estado da 

Saúde, Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, e Gerhard Seeberger, presidente da Federação 

Dentária Internacional

11h30
OMD encontra-se com faculdades
A pronúncia sobre o anexo da Diretiva Europeia de reconhecimento das qualificações 
profissionais), no que respeita às disciplinas do pré-grado, foi o assunto em destaque. A OMD, 
as sete Instituições de Ensino Superior portuguesas e a Associação Nacional dos Estudantes de 
Medicina emitiram uma posição conjunta que vão transmitir ao Conselho Europeu de Médicos 
Dentistas e Federação das Autoridades Europeias Competentes e Reguladores da Profissão.

10h00
Conselho Deontológico e de 
Disciplina
Os traços gerais e as novidades do novo 
Código Deontológico foram o ponto de 
partida para uma sessão em que se debateu 
o antes e o depois, assim como os desafios 
atuais da profissão.

14h30
Ser médico dentista na vida militar
Médicos dentistas do Exército, Força Aérea e 
Marinha falaram sobre o seu dia-a-dia nos 
vários ramos militares e as diferenças entre 
exercer neste contexto e no civil. A sessão foi 
moderada pelo contra-almirante José Manuel 
Jesus Silva, Diretor de Saúde Militar.

16h30
Prémios OMD/ Pierre Fabre
Nesta edição, foram aceites 101 apresentações 
científicas. Os prémios destacaram os projetos 
nas áreas: póster de revisão, comunicação oral 
de revisão, póster de casos clínicos, comunica-
ção oral de casos clínicos, póster de investiga-
ção e comunicação oral de investigação.

17h00
Filomena Cautela e Nuno Távora na cerimónia de 
entrega de diplomas
“Caros novos colegas, enquanto bastonário, e em nome da equipa da 
OMD, posso afirmar que sabemos que também poderemos contar com 
cada um de vós. A medicina dentária é o nosso compromisso, a nossa 
paixão. O vosso futuro!”, Orlando Monteiro da Silva.

16 de novembro
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José Cónim, médico dentista

“National Health Service é um sistema 
de saúde verdadeiramente universal”

José Cónim trocou o certo pelo incerto. Deixou uma carreira 
consolidada, de mais de uma década no National Health 
Service (NHS), no Reino Unido, por uma oportunidade no 
Serviço Nacional de Saúde, em Portugal. Regressou ao 
nosso país para cumprir um sonho que acalentava há anos: 
ver a medicina dentária integrada nos cuidados de saúde 
primários e fazer parte desse momento histórico. 

A exercer no Centro de Saúde Reguengos de Monsaraz 
desde o ano passado, o médico dentista mostra-se realizado 
por “partilhar com o nosso SNS todo o conhecimento e 
experiência adquiridos no Reino Unido”. 

ROMD - Tem uma carreira de mais de 
uma década no National Health Service 
(NHS). Como surgiu esta oportunidade? 
JC - A oportunidade de iniciar e desenvolver 
a minha carreira como médico dentista no 
Reino Unido surgiu ainda na faculdade. No 
final do meu curso, uma equipa de recruta-
mento de médicos dentistas do Reino Unido 
deslocou-se ao Instituto Superior de Ciências 
da Saúde do Sul no sentido de iniciar esse 
processo. Após o primeiro contacto com esta 
equipa foram desenvolvidos todos os pro-
cedimentos burocráticos necessários, assim 
como uma breve formação relativamente 
ao Sistema Nacional de Saúde inglês, com 
o objetivo de iniciar o mais breve possível a 
minha atividade profissional como médico 
dentista naquele país. 

ROMD - O que o levou a regressar a Por-
tugal ao fim de 11 anos?
JC - Embora tenha exercido a maior parte 
da minha carreira como médico dentista 
no Reino Unido, mantive sempre um olhar 
atento à evolução do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), em Portugal. Desde o término 
da minha licenciatura, em 2005, sustento a 
expectativa sobre a integração dos médicos 
dentistas no SNS português. Neste contex-
to, um forte sentimento despertou em mim 
quando tomei conhecimento, em 2016, de 
que os médicos dentistas tinham a oportu-
nidade de exercer a atividade profissional ao 
nível dos Cuidados de Saúde Primários (CSP). 
Nesta altura, eu já possuía uma vasta expe-
riência neste domínio. Senti, por isso, ser um 
dever ético e moral, bem como uma enor-
me responsabilidade patriótica regressar a 
Portugal, com o objetivo de partilhar com 
o nosso SNS todo o conhecimento e expe-
riência adquiridos no Reino Unido. De facto, 
o primordial passo já tinha sido alcançado 
nesta experiência-piloto com a inclusão dos 
primeiros 13 médicos dentistas nos CSP, em 
2016. 

ROMD - É atualmente médico dentista 
no Centro de Saúde Reguengos de Mon-
saraz. Porquê a escolha dos cuidados pri-
mários de saúde e como está a correr a 
experiência?
JC - Os utentes merecem um SNS que seja 
de facto Universal, que englobe também a 
especialidade da medicina dentária! Para 
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PARA MIM, É 
UM PRIVILÉGIO 
E UMA HONRA 
TRABALHAR NO 
CENTRO DE SAÚDE 
DE REGUENGOS 
DE MONSARAZ E, 
EM SIMULTÂNEO, 
UMA ENORME 
RESPONSABILIDADE 
PARA COM OS 
UTENTES DA REGIÃO

mim, é um privilégio e uma honra traba-
lhar no Centro de Saúde de Reguengos de 
Monsaraz e, em simultâneo, uma enorme 
responsabilidade para com os utentes da 
região. Nasci em Évora, por isso, Reguengos 
de Monsaraz pareceu-me uma excelente 
oportunidade a não perder. Posso dizer que 
a minha experiência como médico dentista 
nos Cuidados de Saúde Primários tem sido 
muito positiva. Tenho a oportunidade de 
trabalhar com uma equipa de profissionais 
de saúde que se articulam bem entre si e 
com o apoio da Administração Regional 
de Saúde do Alentejo (ARSA) e do Agru-
pamento de Centros de Saúde (ACES). O 
feedback dos utentes é muito gratificante 
para mim, porque sinto que estão gratos 
pelas consultas, tratamentos e qualidade 
dos cuidados prestados, superando na sua 
grande maioria as suas expectativas.

ROMD - Quais as principais semelhan-
ças e diferenças que encontra entre o 
NHS e o SNS? 
JC - O NHS é um sistema de saúde verdadei-
ramente universal onde todos os cidadãos 
são atendidos sem discriminação, indepen-
dentemente da sua situação socioeconómi-
ca, onde a medicina dentária não é exceção. 
Todavia, esta especialidade está implemen-
tada no Reino Unido há décadas, possuin-
do por isso uma experiência maior quando 
comparada com o nosso SNS. 

Acredito, e tenho fé, que iremos estar, em 
igualdade com o NHS, uma vez que os nos-
sos utentes merecem e, mais importante, 
precisam de cuidados de saúde ao nível 
da medicina dentária. Penso que podemos 
aprender bastante com os modelos já im-
plementados, não só no Reino Unido, mas 
também nos outros países europeus. Rei-
tero que os grandes beneficiários são os 
nossos utentes e serão estes, porventura, a 
reivindicar o seu direito a tratamentos den-
tários no nosso SNS, que é desde a sua cria-
ção, por definição, universal, de acordo com 
a lei 56/79 de 15 de setembro, um ano após 
a Declaração de Alma-Ata.

ROMD - Falamos de dois países com 
realidades diferentes. Como descreve-
ria a organização da profissão no Reino 
Unido e o perfil do utente inglês?
JC - A medicina dentária é, no Reino Unido, 
uma profissão altamente regulada, não só por 
entidades nacionais e governamentais, mas 
também europeias. Está bem integrada e con-
solidada nos cuidados de saúde há algumas 
décadas, porque os utentes assim o exigiram e 
as vontades políticas assim o permitiram. 

Penso que é um exemplo que podíamos e 
devíamos ter em conta. Como tal, o pata-

mar dos serviços dentários oferecidos é bas-
tante elevado, o que gera por si só grandes 
expetativas por parte dos utentes ingleses, 
que possuem um elevado grau de literacia e 
estão bem cientes dos seus direitos enquan-
to utentes. O que, por sua vez, exige uma 
prestação de atos médicos dentários de ex-
celência, onde a qualidade não é prejudica-
da pela quantidade. Foi assim que eu cresci 
enquanto médico dentista. 

Neste contexto, senti e sinto agora uma 
forte responsabilidade de ajudar e colabo-
rar no sentido de tornar o nosso SNS ver-
dadeiramente universal, porque acredito 
ser o nosso dever tratar todos os utentes 
do nosso país, principalmente os mais des-
favorecidos e carenciados. Encontramo-nos 
numa época de grandes mudanças para a 
medicina dentária em Portugal, onde todos 
podem vir a beneficiar, utentes e médicos 
dentistas, quer no SNS, quer no exercício 
privado da profissão, bem como ao nível da 
medicina dentária militar e da medicina do 
trabalho.

ROMD - Quais os impactos que o Brexit 
poderá ter na medicina dentária e nos 
médicos dentistas que ali exercem? 
Mantém contacto com colegas que vi-
vem no país? Como estão a viver estes 
últimos acontecimentos? 
JC - Relativamente ao Brexit, penso que 
o principal impacto nos médicos dentistas 
portugueses a exercer no Reino Unido é 
a imprevisibilidade e, atrevo-me a espe-
cular, não haver  alterações significativas 
até ao fim de 2020. A partir do início de 
2021, poderão ocorrer algumas mudan-
ças. No entanto, como somos profissionais 
altamente especializados, bem remune-
rados e com elevada procura, teremos, à 
partida, os nossos direitos garantidos e 
assegurados. 

Conheci e conheço bastantes colegas portu-
gueses e de várias partes do mundo a exer-
cer a profissão no Reino Unido, excelentes 
profissionais, com os quais cultivei algumas 

amizades. A grande maioria ainda está a 
exercer medicina dentária no Reino Unido, 
onde temos aliás uma excelente reputação.

ROMD - Regressou ainda há pouco tem-
po. Quais os planos para o futuro?
JC - Neste momento, tenho um enorme 
prazer em trabalhar como médico dentista 
nos CSP! Pretendo a curto e médio prazo 
realizar alguns estudos com o objetivo de 
fundamentar o investimento económico da 
medicina dentária no SNS. 

Acredito que, futuramente, os médicos den-
tistas serão integrados na Administração 
Pública, quer ao nível dos CSP, no âmbito 
da promoção, prevenção e educação para 
a saúde, quer também no tratamento das 
patologias orais em articulação com os cui-
dados hospitalares. É relevante referir que a 
aposta nos CSP vai sem dúvida minimizar os 
custos de tratamentos ao nível dos cuidados 
hospitalares. 

Neste âmbito, tenho disponibilidade e 
gostaria de dar o meu contributo para ex-
pandir este projeto, contribuindo com a 
experiência que acumulei durante mais de 
uma década no NHS, um sistema que pode 
ser uma fonte de inspiração, uma vez que 
já deu provas mais do que suficientes de 
que funciona muito bem! Obviamente, 
continuarei a apostar na minha formação 
contínua, investindo particularmente no 
domínio da Saúde Pública e a expandir os 
meus conhecimentos ao nível da ortodontia 
estética e implantologia dentária. 

A nível pessoal, gostaria de obter a certifica-
ção do curso de paraquedismo e expandir a 
certificação da minha licença de mergulho.
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Governo quer “Saúde Oral para 
Todos” até 2023 

“Fizemos um caminho significativo”, mas 
temos “caminho para andar”, explicou a mi-
nistra da Saúde, Marta Temido, à imprensa 
que acompanhou a inauguração de dois no-
vos consultórios de saúde oral nos cuidados 
primários.

Em Valongo, distrito do Porto, a responsável 
afirmou que a meta governamental passa 
por, até ao final da legislatura, dar aces-
so a todos os portugueses aos cuidados de 
medicina dentária no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). Para já, para 2020, a proposta 
de Orçamento de Estado prevê 1,8 milhões 
de euros para a contratação de profissionais 
com o objetivo de alargar a oferta de saúde 
oral a mais 20 municípios. Um “investimen-
to só possível graças à parceria com o poder 

local”, sublinhou a ministra da Saúde, uma 
vez que o projeto “Saúde Oral para Todos” 
assenta numa parceira com as autarquias. 
Cabe ao poder local assumir as despesas com 
a cadeira de médico dentista e equipamen-
tos destas unidades. 

Os consultórios inaugurados por Marta Te-
mido vão responder às necessidades das 
populações de Ermesinde/ Alfena e de Va-
longo/ Sobrado e servir aproximadamente 
95 mil utentes inscritos. E é no Norte que 
se concentra a maior expansão do projeto. 
Dos 24 Agrupamentos de Centros de Saúde 
(ACES), 23 dispõem de médico dentista. A 
nível nacional, segundo Marta Temido, “dos 
55 ACES, 47 já têm respostas de saúde oral”. 

Agrupamentos de saúde em Portugal 
Continental com médico dentista:

CENTRO
• Beira Interior Sul (ULS)
• Dão-Lafões
• Baixo Vouga
• Baixo Mondego
• Pinhal Litoral

ALGARVE
• Central
• Sotavento
• Barlavento

ALENTEJO
• Alentejo Central

LISBOA E VALE DO TEJO
• Almada Seixal
• Amadora
• Arco Ribeirinho
• Arrábida
• Estuário do Tejo
• Lezíria
• Lisboa Central
• Lisboa Norte
• Lisboa Ocidental e Oeiras
• Loures Odivelas
• Médio Tejo
• Oeste Norte
• Oeste Sul
• Sintra
• Cascais

NORTE
• Porto II - Gondomar
• Tâmega I - Baixo Tâmega
• Entre Douro e Vouga I - Feira/ Arouca
• Cávado III - Barcelos/ Esposende
• Ave/ Famalicão
• Cávado II - Gerês/ Cabreira
• Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte
• Porto III - Maia/ Valongo
• Porto IV - Póvoa Varzim/ Vila do Conde
• Porto I - Santo Tirso/ Trofa
• Alto Trás-Os-Montes - Alto Tâmega e Barroso
• Alto Ave
• Douro II - Douro Sul
• Grande Porto VIII - Espinho/ Gaia
• Grande Porto VII - Gaia
• Porto VI - Porto Oriental
• Porto V – Porto Ocidental
• Tâmega II - Vale do Sousa Sul
• Tâmega III - Vale do Sousa Norte
• Alto Minho (ULS)
• Alto Trás-os-Montes - Nordeste (ULS)
• Matosinhos (ULS)

ALARGAR O CHEQUE-DENTISTA
O projeto “Saúde Oral para Todos” é uma 
medida complementar ao Programa Na-
cional de Promoção da Saúde Oral que, de 
acordo com o programa do Governo, será 
igualmente alargado. Neste caso, às crianças 
entre os dois e os seis anos. Atualmente, o 
cheque-dentista abrange grávidas, idosos 
beneficiários do complemento solidário, 
utentes com VIH/ sida ou com suspeita de 
cancro oral, crianças e jovens com idades 
entre os 7 e os 18 anos, que frequentem o 
ensino público. 

Em declarações à comunicação social, Mar-
ta Temido garantiu que “os cheques-den-
tista são uma resposta complementar à dos 
cuidados primários e não vemos nenhuma 
inconsistência no alinhamento destas duas 
respostas”. 
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A responsabilidade do direito à 
palavra

Ao deter-me atentamente sobre a realida-
de da medicina dentária em Portugal - uma 
profissão que conquistou a sua autonomia 
e responsabilidade paulatinamente desde 
a sua criação, no início da década 80 do 
século passado, e enquanto profissão au-
torregulada reconhecida pelo legislador 
europeu e nacional -, é na qualidade de 
presidente do Conselho Deontológico e de 
Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD)  que realizo aqui e agora o exercício 
de avaliação sobre  as  modificações radi-
cais que se têm verificado nos suportes de 
interação e de diálogo social que vivencia-
mos atualmente, nomeadamente e em pri-
meiro lugar como cidadãos, mas também 
como profissionais altamente diferenciados 
e presentes no universo das redes sociais.  

Nesta avaliação é inevitável ter uma visão 
integrada, como duas faces de uma mesma 
moeda: 

- A legitimidade de qualquer um poder 
expressar a sua opinião, liberdade essa ad-
quirida no Estado democrático em que vi-
vemos e da qual ninguém pode, nem quer, 
abdicar;

- A pretensão de utilizar essa liberdade, 
subvertendo-a, com intuitos de deturpar a 
verdade ou mesmo atingir a honra de ou-
trem, que terá que ser responsabilizada e 

Apelo a que todos os médicos dentistas par-
ticipem nas atividades da OMD e se mante-
nham informados, porque não é só um de-
ver estatutário, mas é um dever de cidadania 
que deve ser mantido e até incrementado.

No entanto, urge resistir a processos de 
degradação que os meios tecnológicos 
podem acelerar através de atos avulsos de 
desinformação. A era digital é falsamente 
solitária e ilusoriamente inconsequente.  
Os meios tecnológicos estão ao alcance de 
todos, mas acarretam as consequências tí-
picas de toda a palavra proferida, seja pré 
ou pós-milénio, via postal, presencial ou 
digital. O impacto destas na vida de cada 
um não mudou na era digital.  A dimensão 
desse impacto certamente até se agravou.   

Assim, mais que nunca, o código de con-
duta profissional dos médicos dentistas 
deverá ser observado por todos os profis-
sionais e aplicado através dos seus órgãos 
competentes, em conformidade com a Lei 
e as normas internacionais reconhecidas. 
À Ordem dos Médicos Dentistas cumpre 
honrar o artigo 37.º da Constituição da 
República Portuguesa, tanto quanto o 
artigo 10.º da Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos, como o artigo 11.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. 

É fulcral não esquecer que à luz destes pre-
ceitos todos nascemos “livres e iguais em 
dignidade e direitos” e “dotados de razão 
e consciência”, devendo “agir uns para com 
os outros em espírito de fraternidade“.

Não vale a pena só revisitar as normas do 
Estatuto da OMD e do Código Deontológi-
co sobre os deveres de recato, de defesa do 
bom nome e do prestígio da medicina den-
tária, como também deve-se transpor para a 
profissão os valores fundamentais da pessoa 
humana e da sã convivência em sociedade.

Será, por isso, importante sublinhar que in-
dependentemente do assunto visado nas 
redes sociais, os médicos dentistas que a elas 
recorrem devem ter sempre presentes um 
conjunto de regras e princípios éticos e deon-
tológicos que resultam do Estatuto da OMD 
e do Código Deontológico, nomeadamente 
no que diz respeito à relação entre médicos 
dentistas e à relação destes com a OMD.

deverá merecer as providências adequadas 
às circunstâncias do caso concreto. 

Posto que ao exercício da função da re-
gulação ética e disciplinar cabe, antes de 
mais, assegurar que a todos, sem exce-
ção, são devidas as garantias e as liber-
dades de defesa dos direitos fundamen-
tais da personalidade, seja a identidade 
individual de um médico dentista, seja a 
identidade coletiva da profissão ou ain-
da a da classe de profissionais, como um 
todo, corporizada na instituição que a 
representa e que por cada um de nós é 
representada, a OMD. 

Essa regulação cabe, por Estatuto, ao CDD, 
que defenderá o direito de todos os mé-
dicos dentistas e responsabilizará aqueles 
que venham a violar essa mesma regulação, 
aplicando os mesmos direitos, mas também 
os mesmos deveres, de forma indistinta e 
enquanto profissionais iguais entre si, mas 
ponderada, justa e independente de qual-
quer pressão ou poder já institucionalizado 
ou que venha a ser criado. 

Devo, também, recordar que todos os asso-
ciados da OMD são representantes da pro-
fissão e seus embaixadores. 

A solidariedade interpares, a contribuição 
para o prestígio da profissão e dos seus pro-
fissionais, a defesa do bom nome coletivo, 
indissociável do bom nome de cada um, 
através da postura cívica que assumimos 
em sociedade, em todas as circunstâncias 
da nossa vida, seja na utilização do digital 
ou do contacto pessoal com a comunidade, 
terão que merecer um posicionamento sé-
rio por parte de todos os profissionais titu-
lados, onde quer que estes se apresentem.

Esta seriedade deve ser pautada pela veracida-
de e rigor das afirmações que cada um decide 
proferir e cujo cumprimento deve ser concilia-
do com os ímpetos da velocidade digital.

Na verdade, a realidade global é fortemen-
te concorrencial, mas não deve ser compe-
titiva pelos piores meios e conteúdos, se e 
quando divulgados sem critério. O espírito 
crítico idóneo e credível deve continuar a 
ser apanágio da representação da profis-
são, para que ela seja e continue a ser reco-
nhecida a muitos níveis. 
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É, pois, do interesse de todos que essas 
normas escritas se façam aplicar.

Assim, e no sentido do que a liberdade 
de expressão prevê, ao determinar que 
o exercício destas liberdades, “implica 
deveres e responsabilidades” e que 
cada um deles “pode ser submetido 
a (…) providências necessárias, numa 
sociedade democrática, (…)” para di-
versos fins, designadamente, a defe-
sa da ordem e a prevenção do crime, 
a proteção da saúde ou da moral, a 
proteção de honra ou dos direitos de 
outrem, para impedir a divulgação de 

informações confidenciais, ou para ga-
rantir valores de autoridade e impar-
cialidade.

Urge que cada um, em consciência indivi-
dual, e a OMD em posicionamento insti-
tucional, progrida no desenvolvimento e 
aprimoramento ético e moral do universo 
dos médicos dentistas e da medicina den-
tária, face a cada conduta apresentada, 
seja entre pares ou diante da comunida-
de dos doentes, de forma a dignificar e 
respeitar o médico dentista e a medicina 
dentária, realidades estas dificilmente in-
dissociáveis.    

Termino com a frase de Mário Sérgio Corte-
lla, filósofo, escritor e professor universitá-
rio brasileiro da atualidade, que analisou a 
vida profissional na contemporaneidade no 
seu livro “Por que fazemos o que fazemos”: 
“Nem tudo o que eu quero eu posso; nem 
tudo o que eu posso eu devo; e nem tudo 
o que eu devo eu quero. Você tem paz de 
espírito quando aquilo que você quer é ao 
mesmo tempo o que você pode e o que você 
deve”. 

Luís Filipe Correia
Presidente do Conselho Deontológico e 

de Disciplina

Não esqueça que…
De acordo com a alínea l), do nº1, do artigo 20º do Estatuto da OMD, é dever do médico dentista, manter a OMD 
atualizada quanto a todos os seus dados constantes da inscrição, nomeadamente quanto ao domicílio profissio-
nal, informando da mudança de domicílio ou sede, da reforma e de impedimentos ao seu exercício profissional e 
todos os restantes dados ou informações relevantes para as atribuições da OMD.

Por sua vez, a alínea a), do nº2, do artigo 29º do Código Deontológico da OMD, estabelece que é dever do médico 
dentista diretor clínico, informar a OMD do início e termo da função.
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Paulo Ribeiro de Melo reeleito para 
direção do CED

O presidente do Conselho Geral da OMD 
foi reconduzido no cargo durante a Assem-
bleia-Geral do Conselho Europeu de Médicos 
Dentistas (CED), a 22 de novembro de 2019. 

Na reunião, que decorreu em Bruxelas, 
Bélgica, foram também eleitos diretores 
Doniphan Hammer (França), Freddie Slo-
th-Lisbjerg (Dinamarca) e Henner Bunke 
(Alemanha). Henk Donker (Holanda) assu-
me o cargo de tesoureiro. 

Os membros do CED aprovaram os seguin-
tes documentos: Atualização da Resolu-
ção sobre amálgama dentário (“Updated 
Resolution on Dental Amalgam”), Resolu-
ção sobre vacinação (“Resolution on Vac-
cination”), Resolução sobre dados médi-
co-dentários e acesso a registos de saúde 
(“Resolution on Dental Data Set and Ac-
cess to Health Records”), Resolução sobre 
o uso da sedação por inalação de óxido 
nitroso (“Resolution on the use of Nitrous 
Oxide Inhalation Sedation – Update”) e 
Medicina Dentária Corporativa na Europa 
(“Corporate Dentistry in Europe”). 

CORPORATE DENTISTRY EM DESTAQUE

Na resolução sobre Medicina Dentária 
Corporativa na Europa, o CED alerta para 
a necessidade de, nos casos em que enti-
dades de direito privado estão autoriza-
das a praticar medicina dentária, estas de-
verem ser fundadas ou administradas por 
médicos dentistas.

Por outro lado, defende o CED, os médicos 
dentistas que são acionistas numa empre-
sa devem ali exercer a profissão. E, segun-
do a resolução, deve ser assegurado que 
as regras profissionais são aplicadas de 
igual forma a médicos dentistas e empre-
sas corporativas. O conselho recomenda 
ainda que estes grupos corporativos não 
devem impedir os médicos dentistas de 
cumprirem o seu código ético e a legisla-
ção nacional, nem interferir nas decisões 
de tratamento tomadas pelo médico den-
tista com o consentido do paciente, nem 
estão autorizados a apresentar interven-
ções clínicas. 

O CED salienta igualmente que estas en-
tidades não podem aliciar os pacientes 

com publicidade enganosa ou esquemas 
de financiamento fraudulentos, nem ocul-
tar dos pacientes que são proprietários da 
clínica. 

Relativamente à atualização da “Resolu-
ção sobre o uso da sedação por inalação 
de óxido nitroso” (“Resolution on the use 
of Nitrous Oxide Inhalation Sedation – 
Update”), o organismo decidiu alinhar a 
resolução datada de 2012 com as melho-
res práticas profissionais da atualidade. 
O documento refere que a resolução se 
destina a apoiar os benefícios, segurança 
e utilidade da utilização do N2O no con-
sultório médico-dentário e que essa fer-
ramenta deve ser mantida no arsenal dos 
consultórios para uso em determinadas 
condições por médicos dentistas devida-
mente formados e certificados.

Todas as resoluções estão disponíveis na 
íntegra em https://cedentists.eu/library/
policy.html. 

No CED, Paulo Ribeiro de Melo desem-
penha também o cargo de presiden-
te do grupo de trabalho “Educação e 
Qualificações Profissionais” que, nesta 
reunião, apresentou dois documentos. 
Um que é uma posição conjunta com a 
FEDCAR (“CED and FEDCAR Position on 
Quality Control in Dental Education”) 
que alerta a Comissão “Europeia para 
a necessidade de existir sempre uma 
entidade independente a verificar 
a qualidade e o funcionamento dos 

cursos de medicina dentária na Euro-
pa, de forma a salvaguardar que são 
cumpridos os mínimos necessários, no-
meadamente a formação prática com 
pacientes. O outro documento reforça 
a posição já antes adotada pelo CED, 
agora com o apoio da FEDCAR, aler-
tando para a necessidade urgente de 
atualizar o Anexo V.3/5.3.1 da Diretiva 
de Qualificações Profissionais 2005/36/
EC (“CED Call for an Immediate Upda-
te of the Annex V.3/5.3.1 of Directive 
2005/36/EC”).

PORTUGAL REPRESENTADO NA DIRE-
ÇÃO DO CED

Sobre a sua reeleição, Paulo Ribeiro de 
Melo revela que “é sempre gratificante 
ver reconhecido o trabalho realizado ao 
ser reeleito com os votos favoráveis de 
95% dos membros que compõem o CED”. 
Relativamente à sua participação na dire-
ção do Conselho, refere que “a atividade 
do CED a nível europeu é extremamente 
importante, pois existe uma proximidade 
muito grande com a Comissão Europeia 
e o Parlamento Europeu, o que permite 
influenciar as decisões que vão sendo 
adotadas relativas à profissão e à saúde 
oral”. Realça ainda que, “normalmente, 
essas decisões têm repercussão direta a 
nível nacional, tratando-se de diretivas 
ou orientações que obrigatoriamente 
têm de ser transpostas e adotadas em 
Portugal”. Por esse motivo, considera ser 
“uma mais-valia a presença de um ele-
mento da Ordem dos Médicos Dentistas 
na direção do CED, pois permite reforçar 
os interesses nacionais nas estratégias a 
adotar pelo CED”. 

Para além dos cargos mencionados, Paulo 
Ribeiro de Melo também preside o Conse-
lho Geral da OMD e integra a Direção da 
Federação Dentária Internacional (FDI). 

Na Assembleia-Geral do CED foi ainda 
apresentado e debatido o plano de ação 
para 2020. O Conselho Europeu de Médi-
cos Dentistas é uma associação europeia 
sem fins lucrativos que representa mais 
de 340.000 médicos dentistas na Europa, 
através de 32 ordens e câmaras profissio-
nais nacionais de 30 países europeus.
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CED e FEDCAR

Unem esforços pela qualidade na 
formação em medicina dentária
O Conselho Europeu de Médicos Dentis-
tas (CED) e a Federação Europeia de Au-
toridades Competentes e Reguladores da 
Medicina Dentária (FEDCAR) apelam à Co-
missão Europeia para que, no futuro rela-
tório relativo à implementação da Diretiva 
2005/36/CE, reconheça a necessidade de 
promover uma confiança mútua na quali-
dade da formação em medicina dentária. 

Em causa está o facto de a diretiva obrigar 
os Estados-Membros a reconhecer auto-
maticamente as qualificações em medici-
na dentária de profissionais provenientes 
de outros Estados-Membros. 

Assim, CED e FEDCAR pedem medidas adi-
cionais para garantir que a qualidade da 
formação em medicina dentária, nomea-
damente na componente clínica, seja ava-
liada de forma abrangente, em especial 
no que diz respeito às Normas e Diretrizes 
para a Garantia de Qualidade no Espaço 
Europeu do Ensino Superior. Estas ações 

são necessárias para realçar a confiança 
mútua e assegurar o bom funcionamento 
do mercado único. 

Os dois organismos europeus apelam à 
Comissão para que assegure que estas 
medidas incluem:

- A possibilidade de um Estado-Membro 
recusar o reconhecimento para efeitos de 
registo profissional dos recém-diplomados 
provenientes dos estabelecimentos de en-
sino superior, que fiquem muito aquém 
das normas exigidas para formar estudan-
tes de medicina dentária para o exercício 
da profissão de forma segura, após a gra-
duação;

- A alteração da Diretiva 2005/36, de 
modo a criar um sistema obrigatório de 
avaliação pública, regular e independente 
de todos os estabelecimentos de ensino 
superior que ministrem cursos de medici-
na dentária. 

O primeiro draft foi apresentado em 
abril de 2018, em Dublin. Nesse ano, o 
texto foi alterado pela Associação para o 
Ensino de Medicina Dentária na Europa 
(ADEE) e distribuído pelos seus membros 
em junho, tendo sido posteriormente 
modificado em outubro pelo CED, que 
apresentou o documento na reunião de 
Paris, em novembro. O debate prosse-
guiu em fevereiro de 2019, numa reunião 
entre a FEDCAR e CED. 

O processo de adoção terminou na reunião 
da FEDCAR a 29 de novembro 2019, em Pa-
ris, e a posição será divulgada à Comissão 
Europeia, bem como aos governos nacionais. 

A Federação Europeia de Autoridades 
Competentes e Reguladores da Medicina 
Dentária reúne 22 ordens, associações e 
outras entidades que regulam, registam 
e supervisionam a medicina dentária e é 
composta por 22 membros de 21 países 
europeus.






