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Editorial
Miguel Pavão   Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

Todos juntos outra vez
Depois da tempestade, vem a bonança — o ve-
lho adágio, provavelmente legado ao imaginá-
rio comum pelos navegadores e marinheiros 
que outrora sulcaram mares desconhecidos 
para dar novos mundos ao mundo, está longe 
de ter sido ultrapassado pelo correr do tempo.

O 30º Congresso da Ordem dos Médicos Den-
tistas, que se reúne neste mês de novembro 
e pela primeira vez na cidade de Braga, está 
longe de ser uma reunião como as demais. 
Aqui se assinalará, desde logo, o regresso à 
normalidade possível e ao formato presencial, 
permitindo que voltemos a estar juntos e a 
unir esforços em prol do progresso científico, 
ético e profissional da medicina dentária por-
tuguesa. Fá-lo-emos com ímpeto renovado 
e convictos de que os problemas com que a 
profissão se debate, estando longe de pode-
rem ser solucionados pelo toque de Midas 
do fim da maioria das restrições impostas 
pela pandemia da Covid-19, exigem de nós 
um labor contínuo e empenhado, depois dos 
tempos difíceis que vivemos e que alteraram 
o nosso quotidiano e mesmo a nossa prática 
profissional. A retoma da aparente norma-
lidade implicou, todavia, longas horas de 
trabalho, persistência, perseverança e capa-
cidade de adaptação, na expectativa de que a 
bonança perdure até ao final do Inverno e de 
que vacinação demonstre cabalmente a sua 
eficácia.

Se o congresso constitui, hoje e sempre, a 
referência técnico-científica para o exercício 
da medicina dentária em Portugal, o encontro 
de Braga representa também uma oportuni-
dade para equacionar os novos desafios que 
a profissão enfrenta na sequência das lições 
que o último ano e meio proporcionou. A 
possibilidade de nos reunirmos e trocarmos 
livremente opiniões e pontos de vista será, 

pois, um fator determinante para o sucesso 
das muitas tarefas que temos por diante. O 
tempo exige de nós, desde logo, a capacidade 
de urdir os consensos necessários à definitiva 
resolução de um conjunto de obstáculos que, 
cronicamente, enfrentam aqueles que exer-
cem a profissão, mas também aqueles que 
pretendem aceder-lhe em condições dignas, 
sem esquecer a necessidade de continuar a 
combater o exercício ilegal.

Sendo público o nosso compromisso com o 
objetivo de acautelar o cumprimento inte-
gral da agenda da saúde oral e de garantir o 
acesso de todos os portugueses à medicina 
dentária de qualidade, os últimos meses 
confrontaram-nos ainda com as dificuldades 
criadas pelo novo quadro legal resultante da 
transposição para o Direito nacional da Direti-
va Comunitária 2013/56, que rege a exposição 
radiológica dos pacientes. Em tempo próprio, 
não foi possível à OMD expor as suas objec-
ções à nova regulamentação, estando agora 
a nossa classe profissional confrontada com 
um regime impossível de operacionalizar na 
íntegra — face à escassez de prestadores de 
serviços habilitados pela Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) a realizarem o controlo 
prévio e o licenciamento dos equipamentos 
— e que trata um vulgar raio-X intraoral pela 
mesma bitola que rege um TAC hospitalar. 

Consciente de que muito se evoluiu ao longo 
do processo de negociação com a APA, do 
qual resultou um acordo de princípios em 
abril último, a OMD, numa atitude responsá-
vel, madura e consciente, tem trabalhado de 
modo proativo no sentido de obter a flexibili-
zação desta Lei. Consequentemente, apre-
sentamos já ao Ministério do Ambiente uma 
proposta de revisão legislativa com o objetivo 
de alcançar um modelo coerente e razoável 

para a aplicação do Decreto-Lei n.º 108/2018, 
o qual seja passível de ser cumprido por todos 
os médicos dentistas.

Esta posição é, aliás, assumida em consórcio 
com a Ordem dos Médicos e a Ordem dos 
Médicos Veterinários, tendo em vista a al-
teração urgente de uma lei que claramente 
não serve e que ameaça o interesse público, 
penalizando de igual modo os profissionais e 
os utentes.

Aguardemos, portanto, que a desejada bonan-
ça chegue finalmente. 

POSITIVO:

- Ao atingir, durante o mês de outubro, a 
meta dos 85 por cento da população vaci-
nada contra a Covid-19, Portugal tornou-se 
um dos países mais preparados para en-
frentar a pandemia e as suas consequên-
cias.

-  A cimeira do Buçaco - Desafios Estra-
tégicos do Ensino da Medicina Dentária 
permitiu reunir as sete escolas de ensino 
superior de medicina dentária no âmbito 
do Fórum “Ensino e Profissão”.

NEGATIVO:

- O roteiro que, em outubro, dediquei à pro-
metida integração da saúde oral no Serviço 
Nacional de Saúde confirmou algumas 
das nossas piores expectativas. O acesso 
de todos os portugueses a tratamentos 
dentários está longe de estar garantido, re-
gistando-se não apenas assimetrias entre 
as várias regiões, mas também diferenças 
incompreensíveis até nos métodos de con-
tratação dos profissionais que trabalham 
nos poucos gabinetes de saúde oral já 
existentes. Assim não.
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Conselho Diretivo reúne no Algarve 
e promove troca de ideias

 Na reunião mensal de outubro, o Conselho Diretivo des-
locou-se ao Algarve com o intuito de aproximar a classe 
da atividade dos órgãos sociais. A sessão esteve aberta à 
participação dos médicos dentistas da região e os profis-
sionais que aderiram à iniciativa tiveram a oportunidade de 
partilhar e trocar ideias, falar da sua realidade profissional 
e dos desafios que enfrentam. 

“Foi um passo importante para incentivar o contacto e con-
vívio entre os colegas que atuam no Algarve”, argumenta o 
bastonário da OMD. Miguel Pavão explica à Revista da OMD 
que esta decisão se enquadra “no processo de descentra-
lização da atividade e das iniciativas da Ordem, que se quer 
cada vez mais próxima dos seus membros”.   

PARTICIPAÇÃO DA CLASSE

CARTA ABERTA

Saúde oral: pensar global, atuar local 
Em carta aberta, intitulada “Saúde oral: pensar global, 
atuar local”, publicada em alguns órgãos de comunicação 
social de âmbito nacional e regional, a OMD incitou todos 
os presidentes de câmara a adotarem um conjunto de me-
didas que reconheçam e traduzam a importância da medi-
cina dentária em áreas tão essenciais como a saúde, a ação 
social e a educação.

Na missiva, a Ordem lembrou que a saúde oral é parte 
fundamental dos cuidados de saúde primários, tratan-
do-se de um fator de integração e coesão social e de um 
elemento capaz de promover a adoção de estilos de vida 
saudáveis entre as crianças e os jovens. Criação de gabi-
netes médico-dentários, dando assim continuidade ao pro-
grama “Saúde Oral para Todos”, implementação de áreas 
dedicadas à higiene oral nas escolas e desenvolvimento de 
projetos educativos, inclusão da saúde oral na agenda dos 
Conselhos Locais de Ação Social e apoio médico-dentário 
às Instituição Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
são algumas das linhas de ação propostas. A carta aberta 
pode ser consultada na íntegra em www.omd.pt/2021/09/
futuros-presidentes-camara/.

 Em setembro, os portugueses elegeram os órgãos do 
poder local e a OMD aproveitou o período de campanha 
eleitoral para lançar um desafio aos futuros autarcas: con-
cretizar políticas que permitam o acesso da população aos 
cuidados de saúde oral. 

Além da análise da atividade da OMD, o Conselho Diretivo reuniu e conversou com os médicos dentistas do Algarve   
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CONSELHO DEONTOLÓGICO E DE DISCIPLINA

Ação pedagógica aposta em ciclo 
de vídeos informativos

OMD EMITE POSIÇÃO

Seguradoras devem garantir o direito de prescrição 
 A Ordem dos Médicos Dentistas manifestou-se junto da 

ERS (Entidade Reguladora da Saúde), ASF (Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões) e entidades 
responsáveis por planos/ seguros de saúde e/ ou laboratoriais, 
solicitando que sejam desencadeadas as diligências necessá-
rias com vista a assegurar cabalmente aos médicos dentistas 
o direito de prescrição de fármacos e de meios auxiliares ou 
complementares de diagnóstico. 

Em causa está a alegada recusa em aceitar prescrições emi-
tidas por estes profissionais. Uma decisão que tem vindo a ser 
reportada pelos associados e que levou a OMD a tomar uma 
posição junto das organizações visadas e a reportar a situação 
às entidades supervisoras.  

Na missiva, a Ordem destaca que “no ordenamento 
jurídico não se estabelecem barreiras à capacidade 

prescritora dos médicos dentistas, constituindo esta um 
direito primordial em prol da saúde pública, encontran-
do-se o médico dentista capacitado para a emissão de 
atestados médicos, de incapacidade ou de doença, bem 
como lhe é conferido por lei o direito à prescrição de 
fármacos e de meios auxiliares e de diagnóstico, sem 
discriminação”.

Em resposta à OMD, uma das entidades visadas escla-
receu que tem como “prática” a “aceitação de prescri-
ções médicas emitidas por Médicos Dentistas, para a 
realização de Meios Auxiliares de Diagnóstico, tal como 
prevê o Regulamento nº 515/2019”. E acrescentou que 
alguma “eventual situação anómala que tenha ocorrido, 
terá sido erro pontual” ou “decorrente de condição de 
exclusão de financiamento prevista nas cláusulas con-
tratuais de apólice”.

 O Conselho Deontológico e de Disci-
plina da OMD, interpretando o Estatuto 
da OMD e dentro das suas competên-
cias, tem como uma das suas principais 
preocupações ter uma ação pedagógica 
e de proximidade com a classe, de for-
ma a esclarecer e apoiar os médicos 
dentistas perante situações de dificul-
dade e de litígio de natureza ético-deon-
tológica.

Sem descentrar da meta comum, que 
é proporcionar aos doentes a melhor 
prestação de cuidados de saúde oral 
e defender a ética e deontologia pro-
fissional, com o objetivo principal de 
dignificar a profissão, o CDD pretende 
também aproveitar os meios que estão 
à sua disposição, para transmitir, em 
sessões de formação contínua e de uma 
forma pedagógica, os princípios básicos 
e fundamentais da ética e deontologia, 
onde se incluem as normas que regu-
lam a profissão.

Durante sete anos, o CDD percorreu vá-
rios pontos do país, de Norte a Sul, de 
Este a Oeste, incluindo as ilhas, perfa-
zendo quase uma vintena de sessões 

de fim de dia, onde contactou centenas 
de médicos dentistas, em que foram 
manifestadas as preocupações e difi-
culdades com que se deparam no dia 
a dia.

Essas sessões foram pródigas de dis-
cussões interessantes e enriquecedo-
ras para todos os intervenientes. Sem 
poder deixar cair este trabalho, que o 
CDD compara à medicina preventiva, 
entendeu-se que para dar continui-
dade a esta ação, agora é o momento 
certo para dar início a uma série de 
vídeos de conteúdo informativo, para 
divulgação entre a classe.

Nestes vídeos, serão abordados vários 
temas importantes e de interesse fun-
damental para a classe. O CDD deseja 
que “sejam um contributo mais para o 
conhecimento geral dos médicos den-
tistas, pois consideramos que, uma 
boa prática clínica necessita de um 
comportamento ético exemplar as-
sociado a um superior conhecimento 
científico”.

O primeiro conteúdo está disponível 
em www.omd.pt/2021/10/serie-
videos-deontologia/. 

 Primeiro vídeo informativo do CDD abordou as competências deste órgão e da OMD



RADIOLOGIA - ATUALIZAÇÃO

OMD apresenta ao Ministério do Ambiente 
proposta de alteração legislativa

 A Ordem dos Médicos Dentistas 
reuniu recentemente com o Ministro do 
Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. 
Nesta audiência, o grupo de trabalho 
de Proteção Radiológica na Medicina 
Dentária entregou um parecer técnico-
-jurídico, onde constam propostas de 
alterações legislativas, relativas à pro-
teção radiológica na medicina dentária. 

A Ordem alerta para o facto de a trans-
posição da diretiva europeia para a le-
gislação nacional ter sido feita de forma 
exagerada e não ter sido realizada uma 
avaliação de risco direcionada para as 
especificidades da radiologia na medici-
na dentária. Outra questão que preocu-
pa bastante a OMD é a necessidade de 
todas as práticas terem um especialista 
em física médica. Nesse sentido, reuniu 
com o presidente da Administração Cen-
tral do Sistema de Saúde (ACSS), Victor 
Herdeiro, que transmitiu a dificuldade 

que a entidade tem em encontrar estes 
especialistas para os serviços onde de 
facto são necessários, como por exem-
plo os hospitais. O responsável destacou 
ainda que a escassez de profissionais, 
cerca de 15, é um problema difícil de 
solucionar. 

A proposta de revisão menciona ainda o 
desadequado funcionamento do mercado 
das entidades prestadoras de serviços na 
área da proteção radiológica, visto que a 

existência de poucas empresas neste se-
tor induz uma quebra no equilíbrio entre a 
oferta e a procura. Em relação ao seguro 
de responsabilidade civil exigido, a Ordem 
sugere que este não se aplique às práticas 
que envolvam equipamentos de radiologia 
dentária, até porque a portaria que iria 
regular este seguro ainda não foi publi-
cada. Relativamente à aplicabilidade do 
regime contraordenacional, uma vez que 
a atividade se insere em microempresas, 
a OMD considera que as sanções estão 
desadaptadas, pois não se tratam de con-
traordenações ambientais, e estão fora do 
quadro normal de proporcionalidade. 

Esta proposta, que foi também assinada 
pelas Ordens dos Médicos e dos Médicos 
Veterinários, resulta de longos meses 
de trabalho e de reuniões com as mais 
diversas entidades, com vista à adapta-
ção da legislação às especificidades da 
medicina dentária. 

ACONTECEU 9
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 Um vídeo de promoção da higiene oral e um projeto social va-
leram à Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária 
(ANEMD) o prémio do Dia Mundial da Saúde Oral 2021, atribuído 
pela Federação Dentária Internacional (FDI). A ANEMD foi eleita 
na categoria “Atividade Mais Original”.

Para Rúben Felizardo, presidente da associação portuguesa à 
data da atribuição do prémio, esta distinção “ figura o corolário de 
um trabalho desenvolvido desde outubro de 2020, que assumiu a 
consciencialização da população para os cuidados de saúde oral 
como uma verdadeira prioridade, atestando a importância social 
da nossa associação e o impacto que os estudantes podem e con-
seguem ter, por essa via, junto das suas comunidades”.

A ANEMD apresentou a concurso a ação de sensibilização sobre 
saúde oral que decorreu no Bairro do Carriçal (Porto), durante as 
atividades da “FAP no Bairro”. Trata-se de um projeto social da 
Federação Académica do Porto (FAP), que promove a intervenção 
social dos alunos na comunidade.

O galardão da FDI foi criado para incentivar o desenvolvimento de 
iniciativas que capacitem a população com o conhecimento e as 
ferramentas necessárias para ter uma boa saúde oral e destaca 
anualmente várias ações, em diferentes categorias. Na edição 
deste ano, concorreram 260 campanhas. 

 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESTUDANTES DE MEDICINA DENTÁRIA

 CJMD NO CONGRESSO DA APEF

“Criar uma 
plataforma 
comum entre os 
jovens das várias 
áreas da saúde”

 A Associação Portuguesa de Es-
tudantes de Farmácia (APEF) reuniu 
profissionais de diversas áreas da saúde 
para discutirem o tema “Saúde Pública: 
uma abordagem integrada à saúde em 
Portugal”. A sessão decorreu durante o 
VI Congresso Nacional de Estudantes de 
Farmácia e contou com a presença de 
mais de 200 participantes. 

Tiago do Nascimento Borges, mem-
bro do Conselho dos Jovens Médicos 
Dentistas da OMD (CJMD), foi um dos 
oradores convidados deste painel, no 
qual se abordou a importância de uma 
maior colaboração e interligação entre 
os agentes da saúde para “resultados 

mais eficazes 
e centrados no 
paciente”. O res-
ponsável revela 
que os participan-
tes concordaram 
que “o ensino 
pré-graduado de-
sempenhará um papel essencial na 
implementação de medidas que promo-
vam o conceito ‘One Health’”. Foi tam-
bém possível constatar que a medicina 
dentária está mais isolada em relação 
às outras áreas, resultado da “pouca 
interação com as restantes áreas da 
saúde durante a formação e da fraca in-
tegração da medicina dentária no SNS”. 

Do debate saiu uma certeza: “é impera-
tivo criar uma plataforma comum entre 
os jovens das várias áreas da saúde, 
projeto já idealizado pelo CJMD”. Tiago 
do Nascimento Borges considera, por 
isso, que este encontro foi um bom pon-
to de partida para o “início de contactos 
formais” que possibilitem o desenvolvi-
mento desta ação. 

 Ação de sensibilização sobre saúde oral decorreu no âmbito do 
projeto “FAP no Bairro” 

 Sessão contou com a participação de Manuel Talhinhas (presidente da 
Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos), Ana Teixeira (psicóloga 
clínica no Serviço de Consulta Psicológica da Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação da Universidade do Porto), Carlos Portugal Nunes 
(nutricionista), Tiago do Nascimento Borges (membro do CJMD), Xavier 
Canavilhas (coordenador do Gabinete Jovem da Ordem dos Médicos 
Veterinários) e Mónica Paes Mamede (presidente da Comissão Nacional de 
Médicos Internos do Sindicato Independente dos Médicos). A moderação 
ficou ao encargo da jornalista Marina Caldas

FDI premeia projeto de sensibilização 
oral “FAP no bairro”
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CALENDÁRIO EVENTOS 2022

Formação 
contínua mantém 
aposta 
no online

REVISTA DA OMD

Edição passa a 
digital em janeiro

 Em janeiro de 2022 arranca mais um ano do Centro de Forma-
ção Contínua (CFC). São 13 cursos clínicos, seis sessões dedicadas 
aos temas socioprofissionais e quatro aos temas médicos. Após o 
sucesso de 2021, esta oferta formativa mantém o modelo online, 
com transmissão em direto e disponibilização em diferido. 

Ao longo do ano serão abordadas diversas áreas científicas, que 
vão desde a cariologia e medicina preventiva à periodontologia, 
passando pela ortodontia, endodontia, medicina dentária despor-
tiva, entre outras. No caso dos socioprofissionais será disponibi-
lizada oferta dedicada à gestão, saúde mental, temas legais, por 
exemplo, enquanto os temas médicos dão ênfase à anestesia geral 
e sedação, cancro oral, cessação tabágica e radiologia. 

No próximo ano, o CFC organiza dois cursos modulares, um de-
dicado a emergências médicas e outro para assistente dentário. 
Estas ações são presenciais, com uma lotação de 100 participan-
tes, cada. 

O Calendário de Eventos para 2022 apresenta ainda uma grande 
novidade: o regresso das Jornadas da Primavera. Acompanhe a 
formação contínua em www.omd.pt/formacao

 No início de 2022, a Revista da Ordem dos 
Médicos Dentistas transita para o formato di-
gital. Este órgão de informação oficial da OMD 
tem acompanhando a evolução da profissão 
e, ao longo dos anos, tem sido adaptada aos 
desafios da sociedade. E é nessa perspetiva 
que assume o propósito de contribuir para a 
preservação do planeta!

É nossa meta ter um papel ativo na redução do 
impacto sobre os recursos naturais, ao mesmo 
tempo que se promove a transmissão de infor-
mação. Por isso, o Conselho Diretivo deliberou 
favoravelmente a transição da Revista da OMD 
para o formato 100% digital. Em janeiro do pró-
ximo ano, o papel dá lugar ao digital, permi-
tindo que a publicação chegue de forma mais 
rápida e cómoda a todos os médicos dentistas. 

Os associados que pretendam continuar a re-
ceber a edição em papel deverão manifestar 
essa intenção por escrito, até 31 de dezembro 
de 2021, no formulário www.omd.pt/formula-
rios/5wsi3k/ (acesso para membros).

A Ordem dos Médicos Dentistas conta com o 
empenho da classe para que a medicina den-
tária portuguesa possa dar o seu contributo 
parcelar para o desígnio nacional, europeu 
e global, a que a ONU se propôs ao lançar a 
Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, a 
ser implementada até 2030.

Post-it VerdeDicas para um consultório mais sustentável:
 1. Iluminação com sensores de movimento em áreas onde as luzes possam ser apagadas a maior parte do 
tempo;

  2.  Procedimentos restauradores dentários livres de amálgama e consequentemente de mercúrio; 3.    Optar pela compra de produtos com umaembalagem mínima.
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urante quatro dias, 
o bastonário da 
OMD percorreu vá-
rias regiões do país, 
de norte a sul, para 
avaliar no terreno 
as condições dos 
médicos dentistas 

que trabalham nas unidades de cui-
dados primários das cinco Adminis-
trações Regionais de Saúde (ARS). O 
ponto de partida para o ‘Roteiro Medi-
cina Dentária no SNS’ foi o programa 
‘Saúde Oral para Todos’, lançado em 
2017.

Ao ouvir profissionais e doentes, Mi-
guel Pavão constatou que a existência 
de cuidados de saúde oral no SNS 
contribui para a coesão territorial, 
dando resposta a populações que não 

teriam outra forma de acesso à medi-
cina dentária. Daí, defender uma visão 
reformista do setor público que inclua 
a rede de prestadores privados. E dá 
como exemplo a reabilitação oral, que 
não está contemplada no programa 
‘Saúde Oral para Todos’. 

A OMD vai propor ao Governo a criação 
de parcerias público-privadas para que 
os utentes possam, por exemplo, ter a 
possibilidade de colocarem próteses 
dentárias. “Os médicos dentistas têm 
uma rede de prestação privada muito 
importante, há comparticipações e 
modelos que estão em vigor e há ou-
tros que podem ser criados, mas esta 
resposta no SNS não duplica resposta, 
porque 30% da população portuguesa 
não tem cuidados, nem acesso ao mé-
dico dentista”, afirmou.

A debilidade na contratação da classe 
para o SNS, que trabalha em regime 
de avença, em alguns casos ainda 
através de empresas, foi outra das 
dificuldades constatadas no terreno. 
Além disso, alerta, “o SNS nem se-
quer tem uma carreira para a medi-
cina dentária. Há anos que se espera 
pelo aval do Ministério das Finanças”. 

Meta por alcançar

Em 2017, o Governo anunciou a in-
tenção de ter um médico dentista 
em cada Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) até 2019, sendo que o 
primeiro-ministro chegou a avançar 
com a meta de ter um profissional 
por cada concelho. Quatro anos de-
pois, dos 278 gabinetes de medicina 
dentária previstos, apenas 132 estão 

D

Roteiro Medicina Dentária no SNS

OMD defende a criação de 
parcerias público-privadas

    Correia de Campos, antigo ministro da Saúde e 
Medalha de Ouro da OMD, acompanhou o bastonário, 
Miguel Pavão, na visita à Unidade de Medicina 
Dentária de Monte Pedral, em Lisboa 
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mento de Saúde Pública que não tem 
médico dentista nos seus quadros e cuja 
responsável se reformou no passado 
ano, já em plena pandemia”. Outra ques-
tão que preocupa José Frias Bulhosa é 
a dependência dos médicos de família 
para a referenciação de pacientes, o 
“que se traduz num atraso no processo”. 

O representante do GT destaca ainda “a 
pouca participação dos médicos dentis-
tas nas URAP, nos grupos técnicos e na 

a funcionar, o que representa uma co-
bertura de 40% do território nacional. 

Para Miguel Pavão, a “pandemia não 
justifica tudo. Ao contrário de outras 
áreas médicas, a saúde oral não 
tem sequer um orçamento atribuí-
do no Ministério da Saúde. Não há 
qualquer plano de investimento”. O 
responsável visitou mais de uma de-
zena de unidades e contactou com os 
médicos dentistas que traçaram um 

País a várias velocidades

Durante o périplo, Miguel Pavão notou 
“uma grande discrepância” entre as 
ARS e a ausência de “uma estratégia 
alicerçada e orientada para a medicina 
dentária”. 

José Frias Bulhosa, representante do 
Norte no grupo de trabalho (GT) da OMD 
Saúde Pública Oral, explica que, atual-
mente, a região tem 61 gabinetes de me-
dicina dentária e 50 médicos dentistas, 
“estando prevista a inauguração de mais 
quatro até ao final de 2021”. 

No que concerne a contratação, o médi-
co dentista destaca que “a ARS do Norte 
foi a primeira a pôr término ao recurso 
a empresas de recrutamento”. Porém, 
a ausência de uma carreira própria traz 
condicionantes: “ter chefias intermédias 
que não são da área da saúde oral, que 
estão preocupadas exclusivamente com 
o número de consultas e impõem tem-
pos de consultas inferiores à orientação 
da DGS e da própria OMD”. Além disso, 
“o PNPSO está entregue ao Departa-

cenário preocupante: “há jovens de 
cerca de 25 a 30 anos que já não têm 
qualquer dente na boca”. Daí a crítica 
do responsável à postura do Governo 
que está focada no tratamento e não 
na prevenção da doença. “As verbas 
do Plano de Recuperação e Resiliên-
cia (PRR) oferecem uma oportunida-
de única para o país se desenvolver. 
Dotar o SNS de capacidade efetiva 
em medicina dentária tem de ser 
prioridade”, adianta. 

O bastonário sustenta ainda que, 
agora que o Orçamento de Estado 
para o próximo ano está em discus-
são, é o momento para se “reinven-
tar o financiamento da saúde oral 
(alocar 30% do imposto “Coca-Co-
la”) e reforçar esta área na estra-
tégia de luta contra a pobreza, bem 
como o seu papel na inclusão social 
e empregabilidade da população 
mais desfavorecida”. 

prevenção primária da saúde oral, maio-
ritariamente entregue a enfermeiros na 
ARSN. Temos um caso de sucesso, na 
URAP de Douro-Sul, que é coordenada 
por uma médica dentista”. Por fim, enal-
tece a importância do programa que tem 
levado “cuidados básicos de medicina 
dentária a utentes que não vinham aos 
gabinetes há 10, 20, 30 ou 40 anos”. “É 
urgente a expansão destas unidades a 
todos os ACES, nomeadamente nas zo-
nas com maior densidade populacional”.

15

    Na visita ao CS de Armamar participaram também médicos dentistas de 
Moimenta da Beira e São João da Pesqueira

    Roteiro iniciou com a visita ao CS Leça da Palmeira, ULS Matosinhos, com a presença de Alberto 
Machado, deputado à Assembleia da República

    Visita ao CS S. Pedro da Cova, Gondomar, onde 
esteve presente o presidente do Conselho Dire-
tivo da ARS Norte, Carlos Nunes, e o presiden-
te da Câmara de Gondomar, Marco Martins

DESTAqUE
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No caso de Lisboa e Vale do Tejo, a repre-
sentante da região no GT da OMD, Inês Fi-
lipe Monteiro, conta que a implementação 
do programa ‘Saúde Oral para Todos’ co-
meçou na Administração Regional de Saú-
de de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) em 
novembro de 2018 e que, “neste momento, 
temos instalados 38 gabinetes de consultas 
de medicina dentária”. “Até ao final do cor-
rente ano, passaremos a disponibilizar um 
total de 67 gabinetes em 41 concelhos da 
ARSLVT”, acrescenta.

A médica dentista do centro de saúde da 
Damaia, Amadora, faz igualmente parte do 
grupo regional de Saúde Oral da ARSLVT e 
adianta que “o grande desafio que um pro-
jeto desta natureza coloca prende-se com 
a equidade no acesso, uma vez que os con-
celhos não são todos iguais entre si”. No 
entanto, diz estar certa “de que este é um 

programa vencedor, porque tem permitido 
levar a saúde oral a quem precisa”.

No caso do Alentejo, adianta Sara Azziz, 
“as consultas de medicina dentária inicia-
ram-se em 2016, com o projeto-piloto, nos 
centros de saúde de Montemor-o-Novo, 
Portel e Estremoz”. Entretanto, têm sido 
alargadas a outros concelhos da região. 
Já no Algarve, a representante do GT da 
Ordem esclarece que “existem consultas 
de medicina dentária no Centro de Saúde 
de Faro pertencente ao ACES Algarve I 
Central”, desde 2005. Em 2017, com o pro-
grama ‘Saúde Oral para Todos’ houve um 
alargamento generalizado, sendo que hoje 
“existem 13 gabinetes de medicina dentária 
em funcionamento, distribuídos nos dife-
rentes agrupamentos de centros de saúde 
da ARS Algarve”. Uma cobertura quase 
total da região.

A responsável não tem dúvidas de que o 
programa trouxe facilidade de acesso nos 
diversos concelhos do Algarve e Alentejo, 
“principalmente das pessoas mais caren-
ciadas”, muitas com “realidades difíceis, 
sem nunca terem ido a uma consulta de 
medicina dentária”.

Contudo, alerta, “a contratação da larga 
maioria dos médicos dentistas é feita por 
intermédio de empresas de recrutamen-
to”, uma situação que perdura no Algar-
ve e que, no caso do Alentejo, evoluiu 
para vínculos entre o médico dentista e 
a ARS. “O ideal seria a criação da Carrei-
ra Especial de Medicina Dentária, uma 
carreira que dignifique a profissão e os 
colegas”, conclui. 

    Na visita ao CS Viseu 3 – ACES Dão-Lafões, a OMD conversou com responsáveis da ARS Centro

    Em Lisboa, Miguel Pavão visitou o CS Conde da Lousã – Damaia, onde este presente 
Luís Pisco, presidente do conselho diretivo da ARS Lisboa e Vale do Tejo e a presiden-
te da Câmara da Amadora, Carla Tavares

    Visita ao CS de Reguengos de Monsaraz, com a presença do presidente do Conselho 
Diretivo da ARS Alentejo, José Robalo

    No CS Portel, Alentejo, Miguel Pavão reuniu com o presidente da Câmara de Portel, 
José Grilo, e a provedora da Santa Casa da Misericórdia de Portel, Lurdes Maia

    No Algarve, a OMD reuniu com o presidente da ARS, Paulo Morgado, e visitou o CS 
de Faro

    Em Castelo Branco, o bastonário visitou o CS São 
Tiago e reuniu com o conselho de administração 
da ULS de Castelo Branco
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“A ULS Matosinhos é pioneira em ter 
cuidados de saúde oral nos cuidados de 
saúde primários. Agora vamos ter outro 
gabinete em S. Mamede, mas não é sufi-
ciente. O ideal seria ter um médico den-
tista nos principais centros de saúde do 
concelho. Os desafios maiores que sinto 
são os EPI e, nas primeiras consultas, 
como os utentes não nos veem a cara, o 
relacionamento utente-médico dentista 
torna-se mais frio. No entanto, a pande-
mia trouxe-me a assistente dentária, que 
foi uma mais-valia muito grande. 

Quando tivemos atendimento para 
todas as pessoas da ULS de Mato-
sinhos, eu fiquei com uma lista de 
espera de quatro anos. Passámos a 
ter alguns requisitos de referencia-
ção que limitam a entrada na con-
sulta de medicina dentária e que nos 
permitem ter uma lista de espera 
não tão grande. Por isso é que acho 
que o projeto-piloto devia ter ouvido 
quem já estava no terreno há mui-
tos anos, porque é impossível dar 
assistência a todos os inscritos nos 

centros de saúde. É um desafio diá-
rio em que tentamos ajudar o mais 
que podemos.”  

“Tem sido um caminho desafiante, 
mas muito enriquecedor. Com a 
pandemia tivemos que suspender 
as consultas e no verão retomámos 
com uma lista de espera maior. O 
mais desafiante é querermos ajudar 
as pessoas e não conseguirmos fazer 
muito mais, não conseguirmos dar 
resposta quando elas querem e pre-
cisam. Os nossos utentes são muito 
carenciados, com uma cavidade oral 
muito degradada. Normalmente, não 

temos pacientes que costumam fazer 
rotinas, muitos estão a vir ao médico 
dentista pela primeira vez, e mesmo 
a nível de higiene, não há uma rotina, 
pelo que também fazemos esse tra-
balho de sensibilização. 
Um médico dentista por centro de 
saúde era ótimo. Estou muito satis-
feita com a minha escolha. No entan-
to, damos o nosso melhor e depois 
não somos integrados no SNS, ape-
sar de termos de cumprir um horá-

rio, num determinado local, e todos 
os parâmetros.

Com o projeto-piloto não foi colocado 
nenhum colega no nosso ACES. Estou 
eu e outra médica dentista, que dá 
apoio a outros concelhos. No fundo, 
distribuímos os concelhos de acordo 
com a densidade populacional. Eu re-
cebo utentes de Viseu, Aguiar da Beira 
e Sátão. Antes ainda ia um dia por 
semana prestar apoio a outros conce-
lhos. Quando parei, aloquei esse dia ao 
horário de Viseu e consegui reduzir a 
lista de espera. Com a COVID-19, os pe-
didos diminuíram e foi-se equilibrando. 
O concelho de Viseu tem bastante den-
sidade populacional e como houve o 
alargamento do acesso a toda a popu-
lação, é óbvio que se torna complicado. 

O perfil de utentes que temos é essen-
cialmente o que está desempregado 
na faixa etária dos 20, 30, 40 anos, ou 
com dificuldades económicas. Depois, 
temos os idosos, que têm aquela ne-
cessidade que seria tratar os dentes, 
extrair as raízes e de futuro colocar 
próteses, mas sabemos que não temos 
essa resposta. Com o fim dos critérios 
de acesso, tentamos fazer a triagem, 
porque os médicos não têm esse de-
vido cuidado e temos a duplicação de 
pedidos de utentes que são abrangidos 
por outros programas.  Recebemos 
tudo o que o médico de família nos 
encaminhar. 
A questão da carreira é uma questão 

de dignidade e sinto-me triste por não 
ser reconhecido o trabalho que exer-
cemos. É uma pena estarmos a exer-
cer atos médicos e sermos técnicos 
superiores. 

Mafalda Reis
CS Leça da Palmeira – ULS Matosinhos | desde 2005 | Técnica Superior

Rostos do SNS

Margarida Borges
CS S. Pedro da Cova – Gondomar | desde 2020 | Regime de avença

Fátima Agripina
CS Viseu 3 – ACES Dão-Lafões | desde 2000 | Técnica Superior
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A Unidade de Medicina Dentária de Monte 
Pedral é um exemplo, pois integra quatro 
médicos dentistas, um estomatologista e 
higienistas orais. É um serviço que foi cres-
cendo desde a sua fundação até aos dias de 
hoje, tendo atualmente instalações próprias, 
uma equipa criada, com capacidade de res-
posta. O único senão é termos apenas duas 
assistentes dentárias e o facto de o estoma-
tologista ganhar três vezes mais do que os 
médicos dentistas e todos fazerem o mes-
mo. Não temos carreira, o que lamento, pois 
embora goste mais do serviço público, pois 

tenho a possibilidade de ajudar quem real-
mente precisa, tenho que trabalhar também 
no privado para compensar o rendimento. 
No entanto, temos autonomia e com o pro-
grama ‘Saúde Oral para Todos’ temos ganho 
mais material, de ano para ano, que nos tem 
permitido obter os melhores resultados da 
região ao nível do número de tratamentos 
realizados. Para tal, tem sido precioso o 
apoio da colega Inês Monteiro Filipe, que 
faz parte do grupo regional de Saúde Oral 
da ARSLVT e ajuda-nos em tudo o que é 
preciso junto da ARS.  Só tenho pena de não 

termos sido ouvidos antes do lançamento do 
projeto-piloto, pois teríamos um contributo 
importante a dar, uma vez que estamos no 
terreno e temos a experiência. 

Marta Assoreira
Coordenadora da Unidade de Medicina Dentária de Monte Pedral, Lisboa   
| desde 1998 | Técnica Superior

No início, começámos por ter mais pedidos 
de pacientes que vinham das urgências, com 
queixas e que não costumavam ir ao médico 
dentista. Depois, à medida que as pessoas 
foram sabendo que havia médico dentista no 
centro de saúde e que estavam a ser bem 
tratadas, começaram a aparecer utentes 
com possibilidades financeiras. Por isso, 
nos últimos meses, temos vindo a explicar 
a quem tem essa capacidade de que não 
vamos conseguir acompanhar com todos os 
tratamentos. Não negamos ninguém, mas 
tratamos as questões mais urgentes, expli-
camos que dali em diante vão estar numa 

lista de espera e alertamos para a importân-
cia de serem acompanhadas fora do centro 
de saúde. 
A grande dificuldade é que são muitas 
pessoas para um único médico dentista. 
Estamos a conseguir dar uma boa res-
posta, mas, entretanto, fiquei a trabalhar 
sozinha, porque a minha assistente entrou 
de licença de maternidade. Agora, vou ter 
outra assistente, mas são mudanças que 
exigem também muito de nós, pois temos 
que dar formação (e é uma tarefa que exige 
tempo) e não conseguimos dar resposta aos 
tratamentos. Além disso, há a questão da 

burocracia. Para fazer os registos no SISO, 
temos que parar, pelo que não estamos a 
tratar pessoas nesse tempo e a lista de es-
pera acaba por aumentar. 

Quando entrei no centro de saúde fiquei pou-
co tempo depois sem assistente dentária e 
foi muito difícil encontrar alguém. Apareceu 
uma engenheira química que é com quem 
estou até hoje. Ela fez a formação, a adap-
tação foi rápida e trabalhamos muito bem 
em equipa. Em termos de utentes, notei 
que tinham uma imagem de desvalorização 
deste serviço enorme. Acho que pouco a 
pouco tenho vindo a ganhar a confiança das 
pessoas. Não tem sido fácil. Fazemos planos 
de tratamento e logo na primeira consulta é 
feito um tratamento. Existiam também mui-
tas faltas e começámos a fazer telefonemas 

para avisar. Neste momento, temos 10% de 
faltas e uma grande adesão às consultas. 
Fazemos todos os tratamentos, com ex-
ceção de implantes, próteses e ortodontia. 
Quanto ao resto fazemos o possível para 
nos reinventarmos com o que temos. O ano 
passado aqui não houve concurso e, por isso, 
estamos com falta de material.  
A única coisa de negativa que posso dizer 
é a estabilidade e o valor que nos pagam. 
Para a disponibilidade, para o que faço, é 
pouco, porque atender 10 pessoas por dia, 
em quatro dias, são muitos utentes. É exaus-
tivo, até pelo percurso que faço desde Beja 

para o centro de saúde. É a desvalorização 
completa a nível profissional, até no caso da 
minha assistente. É mesmo por amor pelo 
que faço. 

Este projeto de saúde oral veio fazer algo 
extremamente importante, que foi alargar 
os cuidados de medicina dentária a um 
maior número de utentes e da população. 
Desde que entrei no centro de saúde até 
2017, que foi quando iniciaram os novos 
colegas, em toda a região só havia um ga-
binete de medicina dentária. Nestes qua-
se cinco anos, passámos de um para 14, 
com a perspetiva de alargamento de mais 
duas estruturas para termos a cobertura 
total de todo o território do Algarve. Em 
termos de equipamentos e materiais está 
tudo bem, inclusive o Algarve tem 3 orto-

pantomógrafos, que estão colocados em 
cada ACES. Precisamos é de conseguir 
que todos os novos colegas que entram 
tenham contratos de trabalho mais es-
táveis, sem necessitarem das empresas 
de trabalho temporário, através das quais 
ainda é feita a contratação. A carreira é 
também um passo importante para dar 
condições aos profissionais para terem 
estabilidade e um percurso duradouro no 
SNS. Porque por exemplo, desde o início 
do ano, já tivemos 11 mudanças de colegas 
em centros de saúde diferentes. 
É um investimento importante, que deve 

ser mantido, porque há muita população 
carenciada e que precisa de cuidados de 
saúde oral e que não teriam acesso de 
outra forma. 

Cristina Spinache
CS de Reguengos de Monsaraz - Alentejo | desde janeiro de 2021 | Regime de avença

Sandra Rita
CS Portel - Alentejo | desde 2019 | Regime de avença

Paulo Carvalho
CS de Faro - Algarve | desde 2005 | Técnico Superior
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 (da esq. para a dir.) (1ª fila) Paulo Ribeiro de Melo, Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, João Caramês, Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, Miguel Pavão, bastonário da OMD, Maria João Ponces, coordenadora do GT da OMD Ensino 
e Formação em Medicina Dentária, Joaquim Moreira, Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS), (2ª fila) Ana Mano Azul, Instituto 
Universitário Egas Moniz (IUEM), Nélio Veiga, Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, Patrícia Manarte Monteiro, 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa, Francisco Fernandes do Vale, Área de Medicina Dentária da Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade de Coimbra, Rúben Felizardo e João Figueiredo, ex-presidente e presidente da Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina Dentária (ANEMD), respetivamente

ORDEM

 A Ordem dos Médicos Dentistas orga-
nizou em setembro a cimeira do ensino 
superior, uma reunião que teve o Alto Pa-
trocínio do Presidente da República e que 
juntou universidades e estudantes. 

A reunião aconteceu no Buçaco, em 
Coimbra, e teve como mote os “Desafios 
Estratégicos do Ensino Superior da Medi-
cina Dentária em Portugal”. Nesta análi-
se, os intervenientes acordaram quatro li-
nhas de ação a desenvolver a curto prazo.

As partes concordaram que é essencial 
assegurar a qualidade do processo ensi-
no e aprendizagem em medicina dentária 
e consequentemente a promoção da saú-
de oral. Tendo em conta os desenvolvi-
mentos científicos e tecnológicos e o seu 
impacto na profissão, bem como a atual 
duração do curso de cinco anos, todos 
acordaram manter a reflexão e o diálogo 
sobre a qualidade do ensino e reestrutu-
ração curricular do MIMMD.

No âmbito do ensino pós-graduado, tí-
tulos de especialidade e competências 
setorais, os responsáveis consideraram 
muito positiva a implementação das es-
pecialidades previstas no Estatuto da 
OMD, bem como das competências seto-
riais.  Nessa medida, é do interesse co-
mum que estas oportunidades formativas 
sejam disponibilizadas pelas instituições 
de ensino superior.

Os participantes da cimeira concluíram 
que é importante sensibilizar os deci-
sores políticos para a monitorização do 
emprego e das necessidades em saúde 
oral. Nesse sentido, comprometeram-se 
a refletir sobre as formas de evolução no 
âmbito da monitorização do emprego.

Ficou ainda acordado que a reflexão so-
bre a criação do Conselho das Escolas de 
Medicina Dentária deverá ser realizada 
pelas próprias escolas, no âmbito da sua 
autonomia.

Metas apresentadas ao PR
No rescaldo da cimeira, Maria João 
Ponces, coordenadora do grupo de 
trabalho da OMD Ensino e Formação 
em Medicina Dentária, explicou que a 
reunião “conseguiu desencadear um 
espaço de reflexão que visará defen-
der a qualidade do processo forma-
tivo, com o reforço da exigência na 
preparação para a realidade da pro-
fissão”. A responsável sustenta que a 
Ordem, “no âmbito das suas compe-
tências legais e regulamentares, não 
se vai redimir das suas responsabi-
lidades, pretendendo assumir proati-
vamente um papel de facilitador, num 
contexto de colaboração e de coope-
ração em todo o processo que visa 
salvaguardar o futuro da profissão”. 

Os resultados e metas da cimeira fo-
ram também comunicados ao Presi-
dente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa. 

  CIMEIRA DO ENSINO SUPERIOR  

Por um ensino direcionado para os 
desafios do futuro
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 Na reunião, os participantes falaram das linhas de ação a desenvolver em prol do ensino

A visão das universidades
Participaram na reunião, as direções e 
coordenações do mestrado integrado 
de medicina dentária das sete institui-
ções de ensino superior. 

João Caramês, diretor da Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa, considerou que o encontro 
“abriu a porta a um diálogo urgente” 
entre os três intervenientes do setor, a 
Ordem, as universidades e os estudan-
tes. “Saúdo a iniciativa promovida pela 
OMD”, referiu, salientando que “o teste-
munho sensato partilhado pela ANEMD 
(Associação Nacional de Estudantes de 
Medicina Dentária) em representação 
dos estudantes foi igualmente funda-
mental para a sensibilização de todos”.

O diretor adiantou que se reconhecem 
os “atuais desequilíbrios perniciosos 
ao exercício da profissão”. “Não resta 
senão às instituições de ensino uma 
perspetiva comum de cooperação es-
tratégica, tendo em vista a moderniza-
ção e o aperfeiçoamento das condições 
de aprendizagem dos seus alunos. A 
realidade da medicina dentária em 
Portugal apela a um espírito sinérgico 
entre escolas, para uma melhor defini-
ção da política de ensino no país”, fri-
sou. A concluir, João Caramês explicou 
que, “ao dar continuidade ao sentido de 
compromisso afirmado pelos interve-
nientes nesta cimeira, atribuímos-lhe 
um carácter histórico com sucesso 
para o futuro da saúde oral”.

Nélio Veiga, coordenador do 2º ciclo 
de estudos do MIMD, da Universidade 
Católica Portuguesa, considerou, por 
sua vez, que a cimeira possibilitou “a 
realização de uma reflexão conjunta de 
vários temas relacionados com o ensi-
no da medicina dentária em Portugal”. 
Na opinião do responsável, as matérias 
abordadas “são de extrema importân-
cia e fundamentais para a valorização 
constante da formação prestada e para 
a abertura de novos horizontes para a 
profissão”. Nesse âmbito, defendeu 
que é “importante salientar que o en-
sino da medicina dentária tem o objeti-
vo de integrar o médico dentista numa 
sociedade dinâmica, com necessida-
des variadas e em que o profissional de 
saúde oral tem um papel cada vez mais 
preponderante ao nível da responsabi-
lidade social”.  

Paulo Ribeiro de Melo, representante da 
Faculdade de Medicina Dentária da Uni-
versidade do Porto, explicou que a parti-
cipação da FMDUP foi direcionada para 
duas vertentes: a graduação e a necessi-
dade de gerir o excesso de formação de 
profissionais. “É cada vez mais evidente 
que a redução de 6 para 5 anos teve re-
percussões negativas na preparação dos 
graduados pós-Bolonha”, referiu. “Há já 
algum tempo, a FMDUP defende a cria-
ção do 6º ano do curso, com o aumento 
da componente médica e da prática clíni-
ca com pacientes, que permitiria dotar os 
graduados dos conhecimentos, compe-
tências e capacidades ideais para quem 
tem de enfrentar os desafios da atividade 
clínica privada”, acrescentou.

O responsável notou que a FMDUP “tem 
assegurado a manutenção e, por vezes, 
a redução do numerus clausus ao longo 
dos últimos anos, de forma a evitar con-
tribuir para o agravamento do número 
de médicos dentistas graduados”. Em 
relação à criação do Conselho das Es-
colas de Medicina Dentária, tal como fi-
cou acordado na cimeira, Paulo Ribeiro 
de Melo entende que deverá ser reali-
zada pelas próprias escolas, “no âmbito 
da sua autonomia”. Por fim, a FMDUP 
considerou que seria importante que 
“as outras instituições procurassem 
encontrar um equilíbrio entre as suas 
imposições orçamentais e o número de 
estudantes admitidos por ano, de forma 
a tentar combater este flagelo do ex-
cesso de médicos dentistas”. 

Na opinião de Joaquim Moreira, coorde-
nador do curso de Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária do IUCS – CESPU, a 
cimeira “foi interessante para partilha de 

pontos de vista que no geral foram con-
cordantes sem, no entanto, haver sobre a 
mesa assuntos e preocupações que não 
fossem conhecidos de todos”. O respon-
sável evidenciou a preocupação de todos 
os participantes em “zelar pela melhor 
formação possível dos seus diplomados 
(aumentando-a para 6 anos)”, contribuin-
do assim para “uma profissão competen-
te, ética e respeitadora dos direitos dos 
pacientes”. Lembrou ainda a concordân-
cia de todos quanto aos princípios gerais e 
a anuência de que “cada instituição dever 
ser autónoma e com as suas especificida-
des”, sendo certo “que existem âmbitos 
muito distintos a respeitar como sejam, 
as instituições de ensino por um lado, em 
articulação com os estudantes e a OMD 
por outro, sem que se deva interferir com 
as competências de cada um”. 

Por fim, concluiu que foi “reforçada a ideia 
de que não devemos olhar apenas para o 
país, mas sim estar muito atentos à situa-
ção europeia em que estamos inseridos, 
bem como ao mundo que carece imenso 
de profissionais da área da saúde oral”.

Francisco Fernandes do Vale, coorde-
nador da Área de Medicina Dentária da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra, afirmou que iniciativas como 
esta são fundamentais, para que se “pos-
sam definir responsabilidades e antecipar 
o futuro do ensino”, já que a sua qualidade 
e os desafios societais do futuro médico 
dentista também “dependem de uma 
relação de proximidade entre as institui-
ções e destas com os seus estudantes”. O 
responsável disse estar convicto que esta 
cimeira vai “contribuir indubitavelmente 
para a construção de pontes de entendi-
mento fraterno” entre as instituições de 
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ensino, “potenciar a qualidade do ensino 
e reforçar o estatuto de médico dentista”.

“Nesta estratégia de cooperação foram 
introduzidos temas fundamentais como 
a restruturação do ensino pré-graduado, 
a adequada formação para a titulação de 
especialistas e a criação do Conselho das 
Escolas Médicas, evocando o esforço co-
letivo para a reflexão e implementação de 
medidas que visam incrementar a eficiên-
cia e eficácia na resolução dos problemas 
que lhes estão associados”, concluiu. 

Patrícia Manarte Monteiro, coordenado-
ra do MIMD da Universidade Fernando 
Pessoa, considerou esta reflexão “desa-
fiante”, na medida em que se perspetivou 
que “o ensino graduado da medicina den-
tária em Portugal, na atualidade, reflete o 
acompanhamento, o dinamismo e a adap-
tabilidade contínua ao progresso global, 
das novas tecnologias ajustadas ao co-
nhecimento e competências, apostadas 
em modelos de ensino-aprendizagem in-
tegrativos, europeus e motivacionais, com 
ampla flexibilidade e flexibilização quanto 
a objetivos e diversificação de metodolo-
gias para alcançar os melhores learning 
outcomes”. A responsável considerou 
que se torna “fundamental distinguir cla-
ramente atitudes de perceção circuns-

tancial, tais como comparações entre o 
ensino da medicina dentária do passado 
e a atual realidade global, bem como ali-
cerçar o futuro formativo e profissional 
com sustentabilidade e com a responsa-
bilidade estatuária inerente a cada parte 
interveniente em cada processo”.

A visão dos estudantes
A Associação Nacional de Estudantes 
de Medicina Dentária (ANEMD) também 
integrou os trabalhos da cimeira. Os no-
vos corpos sociais tomaram posse a 9 de 
outubro, pelo que na reunião estiveram 
Rúben Felizardo (ex-presidente) e João 
Figueiredo (presidente).

Em declarações à Revista da OMD, João 
Figueiredo considerou que a discussão 
da qualidade do ensino e da reestrutu-
ração curricular do MIMD foi “de elevada 
relevância dado terem sido levantadas 
diversas temáticas fundamentais para a 
melhoria do ensino da medicina dentá-
ria”. No seguimento da cimeira e no en-
tender da ANEMD, o ensino necessita de 
uma “extensa reformulação ao nível do 
plano curricular”, nomeadamente, “es-
tender a atual duração do curso para 6 
anos, sendo imprescindível averiguar se 
as Unidades Orgânicas apresentam con-
dições logísticas” para esta ampliação, 

sem comprometer a formação e a quali-
dade do ensino nos anos mais precoces”. 
Por outro lado, o responsável alertou que 
é necessário adequar o número de es-
tudantes à capacidade logística destas 
unidades e “incentivar a diminuição do 
numerus clausus”. Esta apreciação deve-
rá também centrar-se nos atuais 5 anos 
de mestrado e “reformular os planos cur-
riculares, aproximando-os das diretivas 
europeias e do perfil de médico dentista 
europeu”.

Em relação ao emprego, João Figueiredo 
referiu que a ANEMD “considera que os 
valores de empregabilidade apontados 
pelas faculdades não traduzem as reais 
condições de empregabilidade”, pelo que 
“sugere a instituição de novas modali-
dades com vista ao real conhecimento” 
deste cenário. Por último, a criação do 
Conselho das Escolas de Medicina Den-
tária, “patente no Plano de Atividades da 
direção do mandato anterior”, é “conside-
ravelmente vantajosa” para estudantes e 
toda a classe.

Rúben Felizardo, à data da cimeira pre-
sidente da ANEMD (2020-21), recordou  a 
oportunidade de “apresentar uma visão 
reformista e de futuro, com vista a liber-
tar o ensino da sua constante desvalori-
zação qualitativa, a apostar na criação de 
condições para uma formação completa 
e moderna e a promover um acesso jus-
to ao curso e ao mercado de trabalho”. O 
estudante lembrou que a arranque deste 
diálogo conjunto partiu do Fórum Ensino 
e Profissão Médico-Dentário, estabele-
cido entre a OMD e a ANEMD, e que “o 
espírito que preside à criação do Fórum” 
remete para a “participação na modela-
ção da medicina dentária, num momento 
particularmente definidor do seu futuro”. 

Na opinião de Rúben Felizardo, os estu-
dantes estão preocupados com “a emer-
gência da mercantilização do curso e da 
precariedade laboral contemporâneas”. 
“As novas gerações esperam dos seus 
representantes que ocupem o campo das 
soluções e que rejeitem aderir a uma cul-
tura de desresponsabilização face ao ‘sta-
tus quo’”, concluiu.

A OMD, as instituições de ensino superior 
e ANEMD voltam a reunir em janeiro de 
2022.

 As metas da cimeira foram comunicadas a Marcelo Rebelo de Sousa, que concedeu à reu-
nião o Alto Patrocínio do Presidente da República
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COMPETÊNCIAS SETORIAIS

Um novo ciclo de possibilidades 
terapêuticas

uito em breve, 
os médicos den-
tistas vão ter ao 
dispor 12 compe-
tências setoriais, 
uma diferencia-
ção clínica que 

não é obrigatória, nem confere um 
título de especialista, mas que dá 
resposta a quem tem investido em 
áreas complementares ou transver-
sais à medicina dentária. 

O projeto de regulamento esteve 
recentemente em consulta pública 
e, atualmente, o grupo de trabalho 
afeto a esta matéria está a elaborar 
a redação final do documento. Se-
gundo Virgínia Santos, coordenadora 
do GT Competências Setoriais em 
Medicina Dentária, o diploma será 
“submetido a aprovação na próxi-
ma reunião do Conselho Diretivo da 
OMD para que possa ser publicado 
em Diário da República”. Esta versão 

final engloba os contributos e suges-
tões que a classe remeteu, “que me-
receram da nossa parte a máxima 
atenção” e “enaltecem” o projeto. 

Assim que o regulamento entrar em 
vigor, começa “um longo caminho 
de definição do conteúdo funcional, 
estruturação e criação de normas 
de acesso” de cada uma das com-
petências setoriais. Na prática serão 
estabelecidas as seguintes compe-
tências: acupuntura em medicina 
dentária; disfunção temporomandi-
bular e dor orofacial; gestão de uni-
dades de saúde; harmonização oro-
facial; laser em medicina dentária; 
medicina dentária desportiva; medi-
cina dentária digital; medicina den-
tária do sono; medicina dentária do 
trabalho; medicina dentária forense; 
ozonoterapia em medicina dentária; 
e sedação consciente em medicina 
dentária. A maioria destas compe-
tências iniciaram o seu processo no 

mandato da anterior direção da OMD 
e resultaram de um inquérito dispo-
nibilizado à classe, que pretendeu 
saber quais as novas áreas de valori-
zação profissional mais procuradas. 

Virgínia Santos nota que “são áreas 
multidisciplinares e abrangentes”, 
que “constituem uma diferenciação 
clínica, uma valorização profissional, 
num campo específico de saber, téc-
nico e/ou científico, sem prejuízo do 
respeito pelo conteúdo funcional da 
medicina dentária, definido estatuta-
riamente”.

Espelho da inovação
A atribuição de competências seto-
riais reflete a evolução natural da 
profissão “na procura de excelência, 
inovação e especificidade na presta-
ção de cuidados de saúde oral aos 
nossos pacientes”.

Regulamentar estas áreas do saber 
“era, sem dúvida, uma necessidade”. 
Com a entrada em vigor deste regu-
lamento, inicia-se um “novo ciclo”: 
“serão criadas Comissões Consti-
tutivas para cada uma das compe-
tências setoriais, que trabalharão 
no sentido de propor ao Conselho 
Diretivo a definição do conteúdo fun-
cional e as normas de acesso a cada 
uma das áreas”. É o trajeto necessá-
rio para estabelecer os critérios de 
admissão e os parâmetros de con-
duta e segurança. 

Quanto à criação futura de novas 
competências, uma possibilidade 
acautelada no projeto de regulamen-
to, a coordenadora esclarece que tal 
ação não está prevista para já. “De-
penderá da aprovação do Conselho 
Diretivo da OMD, de um processo de 
candidatura, por parte de um grupo 
de colegas interessados na criação 
de uma nova competência. As regras 
de criação estão espelhadas no pro-
jeto de regulamento”, finaliza.

   Virgínia Santos é a coordenadora do grupo de trabalho Competências Setoriais em 
Medicina Dentária

M
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Perigo de ‘dumping’
Na nova tabela, constata-se que há atos 
médico-dentários com valores que po-
dem ficar abaixo do custo real, o que 
pode figurar uma situação de ‘dumping’. 

Cabe, portanto, à Entidade Reguladora 
da Saúde, à Autoridade da Concorrência 
e à Autoridade de Supervisão de Segu-
ros e Fundos de Pensões intervirem e 
analisarem as novas tabelas da ADSE 
para garantir que não há ‘dumping’ nos 
preços propostos, porque, para além de 
ilegal, esta prática põe em causa a con-
corrência entre prestadores.

Na opinião de Nuno Ventura, “os riscos 
são óbvios” para a qualidade dos servi-
ços prestados. “Como todos sabem, a 
Ordem não intervém de forma nenhu-
ma nos acordos que os seus membros 
estabelecem com convenções ou segu-
radoras”, esclarece, no entanto, “quan-
do os valores pagos aos prestadores 
de serviço são tão baixos como estes, 
parece-nos claro que alguma coisa vai 
ter de ficar para trás, e embora não fa-
zendo parte das atribuições da Ordem a 
discussão dos valores propostos nesta 
nova tabela, compete-lhe zelar pelos 
cuidados de saúde oral que são pres-
tados à população”. Por isso, o assunto 
continuará a ser acompanhado a nível 
institucional e divulgado na comunica-
ção social. Apesar dos inúmeros esfor-
ços, a ADSE mantém a falta de resposta 
aos pedidos de agendamento de reunião 
para revisão desta matéria. 

  Nuno Ventura, coordenador do grupo de trabalho ADSE

Outro exemplo apontado pelo coordena-
dor do GT é o caso da endodontia, 
em que a tabela não discrimina 
o número de canais envolvidos 
neste ato clínico. “A comple-
xidade de um tratamento 
endodôntico num incisivo 
central, em que existe por 
norma um canal sem cur-
vaturas, é bem diferente 
de um segundo molar su-
perior que por norma terá 
3 a 4 canais com curvaturas acentua-
das na maior parte dos casos”, refere, 
acrescentando que a atual tabela apre-
senta “uma espécie de “garantia vitalí-
cia” neste campo, uma vez que apenas 
o comparticipa uma única vez durante 
a vida do paciente”. “Para além de ne-
nhum clínico poder dar garantia alguma 
dos seus tratamentos, todos nós sabe-
mos que nenhum tratamento é “para a 
vida” e muito menos o será no caso da 
endodontia”, adverte. 

Entre as preocupações do GT estão al-
gumas das regras específicas da tabela 
que refere que “por tempo de consul-
ta/clínico são comparticipados até um 
máximo de 2 códigos de atos médico-
-dentários, limite a partir do qual será 
necessário submeter a Autorização Pré-
via”. Na visão da Ordem trata-se de uma 
clara interferência com a independência 
do médico-dentista. “Não pode ser um 
sistema de saúde a limitar a atuação do 
médico”, frisa Nuno Ventura, acrescen-
tando que, “inclusivamente, em alguns 
pacientes com patologias associadas, a 
realização de múltiplos tratamentos no 
mesmo tempo de consulta é desejável e 
recomendada”. Ou seja, se a tabela for 
cumprida à risca, há doentes que vão 
ficar com tratamentos a meio ou que 
vão ter cáries a evoluir sem poderem 
ser intervencionadas. É, portanto, uma 
limitação que coloca em causa a saú-
de e bem-estar dos beneficiários deste 
subsistema de saúde. 

  ADSE

Nomenclatura da OMD 
continua excluída da 
nova tabela da ADSE

 Entrou em vigor a 1 de setembro e 
gerou de imediato contestação, nomea-
damente entre as ordens profissionais. 
O processo para elaborar a nova tabe-
la da ADSE foi demorado e, no caso da 
medicina dentária, após uma primeira 
reunião nada mudou e o atual regime 
convencionado da função pública con-
tinua a não considerar a Tabela de No-
menclatura da OMD. 

A 30 de setembro de 2020, enquanto de-
corria a proposta de revisão das tabelas, 
a Ordem dos Médicos Dentistas solici-
tou uma reunião com a presidente da 
ADSE, Maria Manuela Faria. “Saímos da 
reunião com a promessa que, após uma 
análise mais cuidada da nossa propos-
ta, voltaríamos a ser contactados, mas 
até hoje nada disso aconteceu, apesar 
de por várias ocasiões a OMD ter volta-
do a solicitar reuniões de acompanha-
mento”, recorda Nuno Ventura, coorde-
nador do grupo de trabalho da Ordem 
afeto a esta matéria. Nesse encontro, 
foi entregue um documento, elaborado 
com base nas opiniões recolhidas pela 
Ordem junto dos associados que têm 
acordo com o subsistema de saúde do 
Estado. Inclusive, salientou o responsá-
vel, “reunimos com as duas associações 
de beneficiários da ADSE, onde ouvimos 
os beneficiários e explicámos a nossa 
visão enquanto médicos dentistas”. 

Embora tenham sido apresentadas vá-
rias sugestões, o documento que vigora 
atualmente não considerou estes acer-
tos, desde logo no que concerne a Ta-
bela de Nomenclatura. Apesar de estar 
publicada em Diário da República, desde 
2014, esta continua a não ser utilizada, 
o que acarreta vários condicionalismos 
já que as partes envolvidas não falam a 
mesma linguagem. Para Nuno Ventura, 
esta situação poderia ser ultrapassada 
“caso a designação e códigos da tabela 
da ADSE fosse igual à da OMD, ou em 
último caso, fosse criada uma tabela de 
convergência entre ambas”.
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    FISCALIZAÇÃO E EXERCÍCIO ILEGAL

“Temos uma abrangência 
territorial e uma equipa 
aferida para a ação 
inspetiva”

ROMD - Quais são os objetivos e missão do 
grupo de trabalho Fiscalização e Exercício 
Ilegal?

JTF - O Gabinete de Intervenção ao Exercí-
cio Ilegal (GIEI) foi criado em 19 de março de 
2011 pela direção dessa altura, isto porque a 
Ordem começou a ver que havia necessida-
de de participar e ser inclusiva nas ações de 
fiscalização ao exercício ilegal da profissão. 
Como estas ações inspetivas estavam a 
aumentar, fazia sentido criar este departa-
mento dentro da OMD, bem como um gru-
po de trabalho (GT) com competências para 
prestar esta assessoria. 

Para este mandato, o grande objetivo des-
te GT será dar continuidade ao trabalho 
anteriormente realizado. No entanto, es-
tabelecemos três polos de atuação: em 
primeiro, criar uma equipa a nível nacional 
devidamente aferida e calibrada para cola-
borar nas ações inspetivas; em segundo, 
estreitar ainda mais as relações com as 
instituições que têm o poder de fiscalizar 
– IGAS, Infarmed, ERS e ARS. O propósito 
deste gabinete, e também do nosso atual 
bastonário, é sensibilizar estes organismos 
para a necessidade imperativa de haver 
mais inspeções ao nível do exercício ilegal 
da profissão. 

Por último, queremos projetar o gabinete 
junto da classe e tentar criar canais pró-
prios para os colegas poderem de uma ma-
neira muito simples exercerem, de forma 
concreta e consistente, denúncias com que 
se deparam no dia-a-dia relacionadas com 
o exercício ilegal da profissão. 

ROMD – Porque decidiu alargar a equipa nes-
te momento em particular?

JTF - Entendemos que havia necessidade 
de reestruturar a orgânica do grupo e ca-
librar os colegas para assessorar as ativi-
dades inspetivas. Desta forma, existe um 
coordenador a nível nacional, que sou eu, e 
subcoordenadores regionais, para ter uma 
maior abrangência territorial: Norte (Luís 
Corte-Real), Centro (Salomão Rocha), Sul 
(que abrange a extensão Lisboa – Algarve 
e é subcoordenada por Nuno Ventura e Su-
sana Falardo Ramos), Regiões Autónomas 
dos Açores (Pedro Almeida) e da Madeira 
(Catarina Cortez). Depois a coordenação do 
Programa Nacional de Promoção da Saúde 
Oral está afeta ao colega Manuel Nunes. 
Por fim, preocupámo-nos em ter nas nos-
sas equipas regionais um médico dentista 
por cada sede de distrito. 

Temos assim uma equipa bastante coesa, 
estruturada e organizada para colaborar 
com a instituições anteriormente referidas. 
Não podia deixar de referir que foi nossa 
prioridade realizar ações de formação in-
ternas para que os colegas estejam devi-
damente integrados nos objetivos do GT e 
familiarizados com os procedimentos de 
atuação. 

Em conclusão, temos uma equipa alta-
mente motivada e capacidade para ajudar 
a combater o exercício ilegal da profissão. 

ROMD - Em quantas inspeções participaram?

JTF - Este ano, estamos a fazer ações ins-
petivas provenientes de denúncias que fo-

ram reportadas no mandado anterior. Par-
ticipámos até agora em 13 ações, que foram 
muito heterogéneas porque incidiram tanto 
em clínicas dentárias, como em estabele-
cimentos de dermocosmética suspeitos de 
exercício ilegal e laboratórios de prótese 
dentária. As ações foram realizadas por 
elementos da OMD e pelas entidades com-
petentes, de acordo com as atividades em 
questão.

ROMD - Falou na necessidade de sensibilizar 
as entidades competentes para a necessidade 
de existirem mais inspeções. Verifica-se um 
aumento das denúncias?

JTF - Estamos no terreno e temos recebido 
várias denúncias que se fazem chegar dire-
tamente à OMD. As redes sociais, hoje em 
dia, facilitam este tipo de denúncias e não 
podemos ser indiferentes a este fenómeno. 
Eu como médico dentista e coordenador 
deste gabinete não posso deixar de atribuir 
importância perante uma denúncia clara e 
evidente que um colega partilhe numa rede 
social. É minha obrigação, enquanto coor-
denador deste gabinete, apreciar e investi-
gar tal denúncia e, caso exista efetivamente 
uma forte suspeita de exercício ilegal, dar o 
devido seguimento da mesma para as ins-
tituições com poderes para realizar a ação 
inspetiva.

Compreendo que muitos colegas pensem 
que nada se faz relativamente ao combate 
do exercício ilegal da profissão, no entanto 
a estes queria dizer que esta OMD, na figura 
deste gabinete, irá canalizar todos os meios 
que tiver ao seu alcance, para que junta-
mente com as entidades responsáveis se 

João Tiago Ferreira, coordenador do grupo de trabalho Fiscalização e Exercício 
Ilegal, conversou com a Revista da OMD sobre a participação da Ordem nas ações 
inspetivas. Entre os projetos a desenvolver estão a aposta no relacionamento 
com as instituições que têm poder para fiscalizar a atividade médico-dentária 
e na aproximação da classe, através do desenvolvimento de documentação de 
apoio nesta matéria.

O responsável fala ainda dos motivo s que levaram à criação de uma equipa 
heterogénea e com capacidade para abranger o território nacional, incluindo as ilhas.

   João Tiago Ferreira, coordenador 
do grupo de trabalho Fiscalização e 
Exercício Ilegal
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Penso que, este ano, houve uma ação ins-
petiva em que foi constatado esse crime, 
bem como a falta de condições para aten-
dimento ao público, tendo sido o estabe-
lecimento encerrado na hora pelas autori-
dades competentes.

ROMD - É possível fazer uma check-list da 
documentação/ requisitos que uma clínica 
deve ter para apresentar numa inspeção?

JTF - A medicina dentária deve ser das ati-
vidades mais inspecionadas e reguladas 
em Portugal. Arrisco-me a afirmar que 
são tantas as tutelas que nos regulam, 
que se torna complicado para um médico 
dentista compilar toda a regulamentação 
existente para ter a sua atividade dentro 
da legalidade. É nosso intuito publicar bre-
vemente e difundir pela classe a check-list 
que usamos nas nossas fiscalizações e 
que foi elaborada pela IGAS com a nossa 
colaboração. Nessa check-list constam 
todos os itens que uma clínica deverá 
possuir perante uma inspeção, bem como 
os decretos-leis que os fundamentam. 
Acho que este documento será bastante 
útil para os colegas, pois reúne de forma 
compilada tudo o que necessitamos para 
estarmos a exercer a nossa atividade le-
galmente. 

ROMD - Nas fiscalizações entretanto realiza-
das, quais foram as principais infrações dete-
tadas?

JTF - A nível de clínicas médico-dentárias, 
na maioria das vezes, encontra-se tudo 
em conformidade. Há depois as situações 
clássicas que nos levam a chamadas de 
atenção e que rapidamente as clínicas 
corrigem. Encontramos sempre algum 
material que ficou fora do prazo, muitas 
vezes o circuito de esterilização não é o 
adequado e são poucas as situações em 
que existem indícios de crime para a saú-
de pública. Nesses últimos, que são uma 
minoria, normalmente encontramos clí-
nicas sem recolha de resíduos biológicos, 
sem armazenamento de objetos cortantes, 
conspurcação das bancadas e falta de es-
terilização dos utensílios usados, ausência 
de autoclaves e, muitas vezes, deparamo-
-nos com a reutilização de material, como 
aspiradores de saliva, bisturis, anestesias. 

Relativamente aos laboratórios de próte-
se dentária, o crime mais constatado é o 
de usurpação de funções. Nos estabeleci-
mentos de dermocosmética, estes só são 
fiscalizados quando existe a suspeita de 
usurpação de funções nomeadamente a 
realização de branqueamentos dentários. 

faça história no combate ao exercício ilegal 
da profissão

A prova disso é que recentemente o nosso 
bastonário vai solicitar uma reunião com a 
IGAS, com o objetivo de alertar para a im-
portância que existe no combate ao exer-
cício ilegal da nossa profissão, bem como 
para entregar em mão um conjunto de de-
núncias que temos em nossa posse, para 
que estas sejam incluídas já no caderno de 
atividades da IGAS para 2022.

ROMD - Considera que a pandemia (e de futu-
ro num cenário pós-pandémico) pode contri-
buir para mais casos de exercício ilegal? 

JTF - Neste momento, não tenho dados 
concretos para responder à sua questão. 
No entanto, recordo-me que tivemos duas 
ações inspetivas realizadas em abril deste 
ano e que resultaram de denúncias feitas 
diretamente por dois colegas à IGAS. Trata-
vam-se de clínicas que estavam a publicitar 
campanhas promocionais durante o estado 
de emergência. Perante essa situação, a 
IGAS achou que havia matéria de facto para 
realizar inspeções. Não foram encontradas 
irregularidades maiores, tendo sido feito 
uma admoestação verbal ao diretor clínico 
pela razão que nos levou lá.
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anuel Nunes, membro do Conselho Diretivo da OMD, é o coordena-
dor do grupo de trabalho Saúde Pública Oral. No âmbito da realiza-
ção do roteiro Medicina Dentária no SNS, o responsável fala sobre 
a importância de ver in loco como está a ser implementado o pro-
grama “Saúde Oral para Todos”. 

Em entrevista à Revista da OMD, aponta as várias lacunas deste 
projeto e deixa alertas para as consequências de uma política sem 

investimento e visão. Na sua opinião, é hora dos serviços públicos entregarem a me-
dicina dentária aos médicos dentistas.  

M

Manuel Nunes

Coordenador do grupo de trabalho Saúde Pública Oral

“Saúde oral no SNS 
não deveria ser apenas 
em períodos eleitorais”
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O médico dentista dos serviços pú-
blicos precisa como coordenador de 
outro médico dentista e não de um 
técnico de radiologia, ou sociólogo, 
ou informático, etc.  

A saúde oral, neste país, é uma man-
ta de retalhos. Cada um entende a 
legislação vigente como lhe convém, 
de forma, por vezes, a satisfazer os 
seus caprichos umbilicais e a salva-
guardar os interesses da sua “quin-
tinha”, nunca centrados no doente ou 
no trajeto deste dentro dos serviços 
públicos.  

ROMD - Esta ação permitiu conso-
lidar o trabalho que o GT Saúde Pú-
blica Oral tem vindo a desenvolver? 

MN - Consolidar, não é o termo. Per-
mitiu dar maior visibilidade ao traba-
lho do grupo. Certamente que o pró-
prio bastonário conseguiu apreender 
e compreender melhor as múltiplas 
situações em que se encontram os 
médicos dentistas nos serviços pú-
blicos. Ouvir apenas os relatos não 
tem o mesmo impacto que observar 
o que se passa no terreno. 

O melhor de tudo, para bem se perce-
ber, seria experimentar, vivenciar as 
situações que os médicos dentistas 
vivem. Infelizmente, a grande maioria 
dos nossos decisores políticos não 
gosta sequer de ouvir relatos e muito 
menos de ir ao terreno ver o que se 
passa. A sua principal preocupação é 
esconder o que está mal e aparecer 
nas inaugurações ou no descerrar de 
lápides.

ROMD - quais são as medidas que 
urgem para que seja cumprida a 
promessa governamental de um 
médico dentista em cada ACES?

MN - Se pretendem um médico den-
tista em cada ACES (e neste momen-
to fala-se de um médico dentista em 
cada centro de saúde) comecem por 
cumprir essa promessa por parte do 
Ministério da Saúde. De seguida, fa-
çam os necessários contratos de for-
ma condigna, como já foi feito até por 
outros ministérios, como o da Admi-
nistração Interna e o da Justiça, ao 
integrarem nos quadros e numa car-

reira médica os médicos dentistas, 
e não contratos escravizantes, que 
nem sequer garantem períodos de 
formação e outros direitos mínimos 
consagrados a quem trabalha.

Além dos contratos dignos, permi-
tam ao médico dentista fazer aquilo 
que, melhor que ninguém, ele sabe 
fazer, o que não acontece. Ainda falta 
contratar umas dezenas de médicos 
dentistas para que aquela promessa 
seja cumprida.

Será ainda necessário criar uma es-
trutura de coordenação e gestão de 
forma a rentabilizar os muitos equi-
pamentos sem utilização permanen-
te nos centros de saúde à espera de 
profissionais. 

ROMD - qual seria o número ideal 
de profissionais para os serviços 
públicos conseguirem dar resposta 
aos problemas básicos dos utentes?

MN - Essa estimativa está feita pelo 
grupo de trabalho, que fez os cálculos 
considerando diferentes cenários. Há 
para todos os gostos. De uma forma 
geral, poderemos dizer que se hou-
vesse cerca de 550 médicos dentistas 
nos serviços públicos do país (país 
significa continente, Açores e Madei-

ROMD - Durante quatro dias a OMD 
percorreu várias unidades das cin-
co ARS do país para ver as condições 
de trabalho dos médicos dentistas no 
SNS. que balanço o GT Saúde Pública 
Oral faz deste roteiro? 

MN - Se me é permitido falar em nome 
do grupo de trabalho de Saúde Pública 
Oral, para os médicos dentistas que es-
tão em funções nos serviços públicos 
afigura-se como urgente, em primeiro 
lugar, a legalização da respetiva situa-
ção laboral e das suas funções. Como se 
sabe, os médicos dentistas com contra-
to em funções públicas estão com con-
teúdos funcionais ilegais, por estarem 
integrados numa carreira meramente 
administrativa, em que não pode haver 
funções assistenciais clínicas e mui-
tos médicos dentistas estão colocados 
através de empresas de trabalho tem-
porário, encontrando-se na situação de 
falsos recibos verdes. 

Num país dito democrático, em que se 
afirma existir um estado de direito, não 
se entende a existência destas situa-
ções, sobejamente conhecidas de todas 
as entidades que, de alguma forma, de-
veriam contribuir para a resolução do 
problema. 

A criação de uma Carreira Especial de 
Medicina Dentária resolveria estes pro-
blemas que os nossos sucessivos go-
vernos teimam em manter e fomentar 
este ultraje à medicina dentária.

A seguir vêm as condições de traba-
lho, por vezes perigosas, não salva-
guardando a segurança do doente, 
nem a do médico dentista. Um exem-
plo? Exercício clínico sem qualquer 
tipo de apoio de uma assistente den-
tária.

Podemos ainda falar, no que respei-
ta às condições de trabalho, da falta 
de acesso a determinadas platafor-
mas informáticas dos serviços, da 
impossibilidade de referenciar de 
forma autónoma o doente, tendo este 
de voltar ao médico de família que, 
nestes casos, mais não faz que se-
cretariar, obrigado por regulamentos 
emanados por quem não reconhece a 
autonomia médico-cirúrgica do mé-
dico dentista. 

“Aquilo que mais 
preocupa é que, não 
havendo atribuição 
de qualquer verba 
[no Orçamento de 
Estado], significa 
apenas que o Governo 
não está disponível 
para a criação de uma 
carreira ou para a 
sustentabilidade do 
setor”
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ra), conseguiriam responder minima-
mente às necessidades mais básicas 
da população (aquelas que já não de-
veriam existir em pleno séc. XXI). 

Todas as restantes situações, algu-
mas de elevada prevalência em Por-
tugal, mas subdiagnosticadas, de-
veriam ser alvo de contratação com 
outros setores, nomeadamente a 
reabilitação oral e ortodôntica, entre 
outras áreas clínicas. Por exemplo: 
quais as verbas que estão alocadas 
regionalmente para a realização de 
próteses dentárias, ao abrigo dos 
Dec. Lei nº 232/2003 ou Dec. Lei nº 
252/2007 ou a Portaria 833/2007 de 
3 de agosto?

ROMD - Apesar das intenções 
anunciadas pelo Governo de inves-
tir na prestação de cuidados de me-
dicina dentária no SNS, continua a 
não existir uma verba específica 
para a saúde oral. qual tem sido a 
posição do GT nesta matéria e de 
que modo a alocação de uma verba 
influenciaria os cuidados prestados 
à população?

MN - Essencialmente seria um sinal 
de transparência da parte dos gover-
nos nacionais e regionais. A aloca-
ção de uma verba viria, pelo menos, 
tornar claro o verdadeiro interesse 
que existe para a implementação e 
manutenção da medicina dentária 
no SNS. Assim, apenas destinam à 
medicina dentária o que lhes con-
vém, quando o fazem. Tal como já 
referia anteriormente, saúde oral 
no SNS não deveria ser apenas em 
períodos eleitorais. Não deixa de ser 
uma postura de desdém para con-
nosco. 

Por outro lado, o subfinanciamento 
crónico que estamos habituados a 
ver em cada setor também não au-
gura nada de bom para a medicina 
dentária, caso venha a ser contem-
plada no Orçamento de Estado. Mas 
aquilo que mais preocupa é que, não 
havendo atribuição de qualquer ver-
ba, significa apenas que o Governo 
não está disponível para a criação de 
uma carreira ou para a sustentabili-
dade do setor.

ROMD - De que forma este roteiro 
pelo SNS vai influenciar a ação do 
GT daqui em diante?

MN - O grupo de trabalho já se pro-
nunciava sobre os problemas dos 
serviços públicos (e não apenas 
SNS) antes do périplo do bastonário, 
que veio dar maior visibilidade a es-
ses problemas. 

Portanto, o GT vai apenas continuar 
na sua linha de ação, seja dentro da 
OMD, claramente auxiliando o bas-
tonário e demais órgãos da Ordem, 
promovendo uma reflexão sobre as 
estratégias de intervenção nas polí-
ticas de saúde pública oral; seja para 
os agentes exteriores à OMD, com a 
contínua ação de apresentação de 
propostas de melhorias dos serviços 
públicos (mesmo que continuem a 
não nos ouvir nestes assuntos).

ROMD - E a questão da carreira, em 
que ponto se encontra? Apesar do 
exemplo da Madeira, os Açores e 
continente continuam sem dar sinais 
de avançar no mesmo sentido… 

MN - Na Madeira, os médicos den-
tistas já eram tratados como são 
hoje, embora não tivessem formal-
mente uma carreira. Felizmente, 
ainda há políticos dotados de visão 
estratégica que atuam em benefício 
das populações que os elegeram e 
não cedem a interesses instalados.

Relativamente aos Açores, há tam-
bém bastante trabalho feito e de 
há longos anos. No presente, exis-
te vontade por parte da Secretaria 
Regional da Saúde de avançar com 
a carreira, à semelhança do que foi 
feito na Madeira. Podem fazê-lo, 
dada a autonomia de que gozam, en-
quanto região autónoma, sendo im-
portante que passem das intenções 
à prática para que seja clarificada a 
sua verdadeira posição face à medi-
cina dentária.

No continente, foi entregue um 
projeto, ainda pelo anterior Conse-
lho Diretivo, ao Governo central, no 
tempo em que era ministro da Saú-
de o Prof. Adalberto Campos Fer-
nandes e secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde, muito focado em 
resolver esta injustiça, bem como 
na resolubilidade da saúde oral no 
SNS, o Prof. Fernando Araújo. 

Refira-se que o Ministério da Saúde 
reportou publicamente que aprovou 
o projeto da Carreira Especial de 
Medicina Dentária que foi, de se-
guida, enviado para o Ministério da 
Modernização do Estado e da Ad-
ministração Pública, com o parecer 
favorável do Prof. Fernando Araújo, 
depois de auscultada a Coordenação 
para a Reforma do SNS, área dos 
Cuidados de Saúde Primários. 

Foi a única ocasião em que algo se 
fez em prol da medicina dentária dos 
serviços públicos desde a criação do 
SNS, há 42 anos. Havia um projeto 
com visão. Entretanto, tudo indica 
que estará perdido entre a vasta bu-
rocracia dos gabinetes ministeriais, 
ao ponto dos atuais responsáveis 
por estas pastas desconhecerem o 
paradeiro destes documentos. 

Já há meses que pedimos para ser 
recebidos pela ministra da Moderni-
zação do Estado e da Administração 
Pública, mas não obtivemos qual-
quer resposta, embora a OMD saiba 
que o pedido chegou lá.

ROMD - Alguns médicos dentistas 
estão numa carreira administrativa 
e outros a recibos verdes. quais as 
implicações que este cenário acar-

“Todas as restantes 
situações [...] 
deveriam ser alvo 
de contratação 
com outros setores, 
nomeadamente a 
reabilitação oral e 
ortodôntica”
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reta, inclusive no exercício diário 
da profissão?

MN - Como já anteriormente refe-
ri, os médicos dentistas que estão 
numa situação correspondente aos 
antigos quadros estão integrados 
na Carreira Geral dos Técnicos 
Superiores. Esta carreira é me-
ramente administrativa. Qualquer 
ato clínico praticado por alguém 
que esteja nesta carreira, fora de 
um quadro de excecionalidade e 
de transitoriedade, configura uma 
funcionalidade ilegal, pelo facto de 
nessa carreira não ser reconhecida 
autonomia para, por exemplo, pres-
crever, anestesiar ou operar, em 
suma, realizar atos clínicos, que 
é aquilo que melhor faz o médico 
dentista, na sua área funcional. 

Já relativamente aos colegas que 
estão contratados a recibos verdes, 
encontram-se na situação de falsos 
recibos verdes, o que é proibido por 
lei. No entanto, neste país, desde o 
Presidente da República, passando 
pelo Parlamento, Ministério, até à 
ACT, todos conhecem a situação, 
mas todos fecham os olhos. Pa-
rece que isto não é problema de 
ninguém. A estes colegas é nega-
do o direito a baixa por doença ou 
por maternidade, ou a assistirem 
a qualquer tipo de formação, sem 
verem o respetivo ordenado baixar 
ou o contrato anulado. O Estado ad-
mite que os médicos dentistas pos-
sam trabalhar de 1 janeiro a 31 de 
dezembro, de forma contínua, sem 
qualquer tipo pausa. Claramen-
te que o Governo não pode referir 
preocupação com a saúde mental 
dos portugueses, agora na moda, 
e depois promover estas condições 
de trabalho para a medicina dentá-
ria, sem ser acusado de algumas 
coisas muito feias.

Se acontecer algum problema, no 
âmbito da atividade clínica, os mé-
dicos dentistas ficam entregues a 
si próprios. Por isso lhes é exigido 
que detenham seguro de acidentes 
pessoais, numa completa desres-
ponsabilização por parte do Estado.

ROMD - Um dos alertas dos médi-
cos dentistas do setor público está 
relacionado com a necessidade de 
se apostar e investir numa política 
preventiva e pedagógica. O che-
que-dentista não está a cumprir 
esse desígnio?

MN - Não. Teoricamente, há reco-
mendações para se investir na pre-
venção. O que eu pergunto é à conta 
de quem… Aos médicos dentistas, 
seja no âmbito do cheque-dentista, 
seja nos serviços públicos, aquilo 
que se tem pedido é que apresentem 
números de tratamentos efetuados. 
É apenas isso que interessa. 

Quantos mais tratamentos, melhor. 
Já ouvi advogar que as consultas 
deveriam ser cada 15 ou 20 minutos. 
Ainda estou à espera que alguém 
me ensine e demonstre como é que 
isso se faz. E quem está a coordenar 
o programa “Saúde Oral para To-
dos” em algumas ARS, além de não 
ser profissional de saúde oral, nem 
sequer está a promover as instru-
ções para este programa, indicadas 
pelo Manual de Boas Práticas emiti-
do pela DGS, em 2018, e distribuído 
junto dos serviços públicos.

A Saúde Escolar e a Saúde Oral em 
Saúde Escolar definharam por com-
pleto. O médico dentista, a nível da 
privada, não tem de financiar um 
programa comunitário, para além 
daquilo que já faz: paga impostos e 
cobra valores que quase nunca pa-
gam os materiais que se utilizam. 

O desígnio da prevenção e da pro-
moção da saúde deveria pertencer 
na quase totalidade aos serviços 
públicos. No âmbito da saúde oral, 
deveriam ser programas executa-
dos por higienistas orais e médicos 
dentistas. Em algumas situações, 
os serviços gastam mais horas a 
imprimir “cheques-dentista” do que 
a promover a sua utilização, ou a 
fazer prevenção primária junto das 
escolas, de grávidas ou idosos. Esta 
é a realidade da saúde pública oral 
entregue a quem não é profissional 
de saúde oral.

Quantos serviços ou programas de 
saúde mental estão entregues ou 
não incluem na gestão profissionais 
de saúde mental? Faça-se o mesmo 
para os programas e projetos de saú-
de oral.

ROMD - quais são os principais pro-
jetos que o GT Saúde Pública Oral 
tem em curso?

MN - É difícil ter projetos num país de 
decisores alienados da realidade da 
saúde oral. Sobretudo quando esses 
decisores, sabendo qual a situação, 
que não abona a favor de nada nem de 
ninguém, ainda replicam que os as-
suntos não dizem respeito à OMD. Te-
mos bem claras as necessidades que 
urge colmatar para que a saúde oral 
comece a funcionar convenientemen-
te em benefício das populações:

•  Criar uma carreira para os mé-
dicos dentistas (ou integrá-los na 
carreira médica com as necessá-
rias adaptações);

•  Criar coordenações capazes a ní-
vel nacional, regional e local, por 
exemplo, através de avaliação 
curricular e por um período de 
tempo determinado, que poderá 
ser diferente para cada uma das 
coordenações;

•  Deixar a ortopedia para os ortope-
distas, a cardiologia para os car-
diologistas … e a medicina dentá-
ria para os médicos dentistas;

•  Calcular as necessidades de mé-
dicos dentistas a nível nacional, 
regional e local, e abrir as respeti-
vas vagas colocando-as a concur-
so público (com exceção daquelas 
que já estão ocupadas por médi-
cos dentistas);

•  Criar as Unidades de Saúde Oral 
e implementá-las em todo o país. 
Está provado que são uma forma 
de rentabilização dos recursos;

•  Convencer a OMD a criar a espe-
cialidade de Saúde Pública Oral 
para que os colegas dos serviços 
públicos possam integrar uma 
carreira semelhante à médica e 
progredir nessa carreira como es-
pecialistas.
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Unidade Local de Saúde de Castelo 
Branco é exemplo

O roteiro Medicina Dentária no SNS 
passou pela região centro, onde o 
bastonário da OMD contactou com 
médicos dentistas de Viseu e Castelo 
Branco. E foi precisamente na Unida-
de Local de Saúde de Castelo Branco 
que encontrou um exemplo de bom 
trabalho. Após reunir com o presiden-
te do Conselho de Administração des-
ta unidade, Miguel Pavão notou “uma 
preocupação muito grande com a saú-
de oral”. Manuel Nunes, que é médi-
co dentista nesta ULS e representa o 
Centro do país no grupo de trabalho da 
Ordem, faz o balanço deste programa. 

ROMD - qual é o ponto de situação do 
programa “Saúde Oral para Todos” na 
região Centro?

MN - Na região Centro, não se sabe 
sequer quantos gabinetes existem a 
funcionar, quantos são os médicos 
dentistas contratados, quais as princi-
pais necessidades da população. Não 
tem sequer um coordenador regional 
nomeado. 

Na Região Centro espera-se que as 
Unidades Locais de Saúde, com auto-
nomia administrativa e organizativa, 
consigam dar o exemplo de como se 
deve fazer. Em Castelo Branco, por 
exemplo, está a implementar-se uma 
Unidade de Saúde Oral.

ROMD - quais são os pontos fortes e 
fracos deste programa?

MN – Os pontos fortes são:
•  Programa de prevenção primária, 

secundária e terciária de saúde oral;

•  Resposta básica às necessidades de 
saúde oral;

•  Programa que permite ação de uma 
equipa multidisciplinar – médico 
dentista + higienista oral (mas que 
o legislador não permite que seja 
bidirecional como seria desejável, 
claramente por ignorância da ativi-
dade conjunta que MD e HO sempre 
tiveram noutros setores);

•  Rastreio para real determinação das 
necessidades, mas que não está a 
acontecer universalmente;

•  Recente aumento significativo do 
número de gabinetes de saúde oral.

Os pontos fracos são:
•  Inexistência de implementação do 

Manual de Boas Práticas, nem inte-
resse em auditar os locais onde este 
é ou não aplicado;

•  Baixa capacidade de resposta às re-
ferenciações;

•  Falta de recursos humanos especia-
lizados em saúde oral para realiza-
ção da adequada saúde oral escolar;

•  Tempo de espera longo para pri-
meira consulta e entre consultas de 
saúde oral;

•  Gabinetes partilhados, mas não oti-
mizados. Há gabinetes que durante 
meses a sua utilização é nula ou 
praticamente nula;

•  Necessidade de referenciação por 
médico de família (MGF) no SISO, 
impossibilitando a referenciação de 
higienista oral para médico dentista, 
para os casos sinalizados pelos hi-
gienistas orais. Uma clara entropia 
administrativa, sem respeito pelo 
natural trajeto do doente dentro do 
SNS;

•  Maioria dos higienistas orais é que 
emitem cheque-dentista o que deve-
ria ser atividade de secretário clínico;

•  Gestão e monitorização local e re-
gional entregue a profissionais sem 
formação específica em saúde oral, 
ou ausentes do acompanhamento do 
Programa;

•  A utilização de SO-CSP não contem-
pla priorização de casos;

•  Coortes dos 7, 10, 13 e 15 que recor-
ram a SO-CSP sem utilização dos 
cheques-dentista acabam por ser 
prejudicados nos anos seguintes, 
devido a não utilização destes;

•  Taxa bastante elevada de cheques-
-dentista emitidos e não utiliza-
dos, isto há muito que deveria ter 
sido alvo de reflexão por parte dos 
coordenadores e gestores do PNP-
SO;

•  SISO sem módulo periodontal, ape-
nas centrado na doença cárie e can-
cro oral;

•  SISO com necessidade de atualiza-
ções e validação por grupo de utili-
zadores.

ROMD - quais são as perspetivas fu-
turas para a implementação do pro-
grama?

MN - Não podemos querer coisas no-
vas com as velhas receitas de sempre. 
Ou avançamos para a reformulação 
do programa e para a reorganização 
dos serviços, ou apenas iremos ter 
mais do mesmo. É urgente que nos 
sentemos à mesma mesa e deixemos 
as ações de bastidores, não utilize-
mos os cargos para assegurar ape-
nas o posto de trabalho. Temos que 
estar todos focados no respeito e na 
resposta que devemos aos utentes do 
SNS. Nós nem sequer sabemos se o 
atual programa está a ser bem desen-
volvido. Onde estão as auditorias? Já 
alguém fez?
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stamos à porta do 30º Congresso Anual da 
OMD. Este vai ser um congresso de reen-
contros e de esperança no futuro, após 
um período de pandemia, de obstáculos, 
de confinamentos e de incertezas. A prova 
evidente de que a medicina dentária tem 
uma história de resiliência e de êxito está 

à vista de todos, com a realização deste congresso e dos 29 
outros que decorreram desde o ano de 1992.

A realização de um evento desta natureza e dimensão mostra 
a vitalidade da profissão e a entrega dos membros da Co-
missão Organizadora deste e dos anteriores congressos, que 
não é mais do que um reflexo da disponibilidade de todos os 

membros que integram os órgãos sociais da OMD. A todos 
estes dou os meus sinceros parabéns, pela sua dedicação e 
sacrifício em prol de toda a classe.

Estes 30 anos de história de congressos também refletem 
a necessidade e o interesse que os médicos dentistas têm 
em dar continuidade a uma formação contínua de excelência, 
pois a competitividade entre eles e a exigência de uma pres-
tação de qualidade de serviços de saúde oral aos doentes 
levam inevitavelmente a uma evolução técnico-científica da 
prestação desses serviços.

É por todos nós reconhecido o papel da ciência, da técnica 
e da tecnologia na profissão e os seus impactos no conhe-

E

Artigo de Opinião

LUÍS Filipe Correia
Presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina

Ciência, técnica e ética: 
o equilíbrio indispensável

Artigo de Opinião
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cimento e desempenho da atividade do 
médico dentista e os congressos muito 
têm contribuído com um papel determi-
nante para esse fim. Com esse objetivo, 
tivemos e temos, neste próximo con-
gresso, palestrantes de alto reconhe-
cimento nacional e internacional, como 
parte integrante dos vários programas 
científicos ao longo dos anos. Áreas 
técnico-científicas de grande interesse 
para a classe, tais como a dentisteria, 
endodontia, ortodontia, cirurgia oral, pe-
riodontologia, medicina oral, odontope-
diatria ou prostodontia, nas suas várias 
vertentes, têm sido objeto de preocupa-
ção, ao serem constantemente aborda-
dos e promovidos nestes congressos, no 
sentido de aumentar os conhecimentos 
dos médicos dentistas nestas valências, 
para que estes possam tratar os seus 
doentes de uma forma fundamentada e 
integrada. 

A estas áreas de interesse tradicional, 
temos visto serem incorporadas outras 
competências, que alargam ainda mais 
o espectro de ação do médico dentista, 
tais como a fotografia oral, a disfunção 
da ATM, a sedação consciente, a harmo-
nia facial, a medicina dentária forense 
ou medicina dentária digital, só para dar 
alguns exemplos.

Nos vários programas científicos, temos 
ainda comunicações orais e comu-
nicações de investigação, que muito 
contribuem para o conhecimento geral 
dos médicos dentistas e para o avanço 
técnico e científico da profissão e, ainda, 
as de carácter socioprofissional, que 

abordam vários temas que muito preo-
cupam a classe, como por exemplo, re-
lacionados com a pandemia, as questões 
sobre o licenciamento das clínicas, a ra-
diologia, o turismo em medicina dentária 
ou os seguros em medicina dentária. 

A todos estes temas de ordem científica 
e socioprofissional, soma-se, com um 
enorme êxito, a Expodentária, onde se 
pode contactar com mais variadas novas 
tecnologias e equipamentos.

Todos estes painéis e temas são lar-
gamente procurados pelos médicos 
dentistas e a audiência média por sala é 
estimulante para quem organiza e anali-
sa a taxa de participação e de interesse 
da classe. 

Porém, temas sobre a ética e a deon-
tologia, que persistentemente se têm 
mantido nos programas dos congressos 
ao longo dos anos, organizados e da res-
ponsabilidade do Conselho Deontológico 
e de Disciplina (CDD), com uma procura 
e participação crescentes, apesar dos 
painéis sobre a ciência e a técnica cativa-
rem mais os médicos dentistas.

No entanto, o CDD, responsável pelo 
painel sobre a ética e deontologia dos 
vários congressos, muito se tem esfor-
çado para encontrar temas estimulantes 
e abrangentes, tais como a apresentação 
de casos reais em consulta, publicidade 
em saúde, a relação médico-doente, a 
utilização das redes sociais por parte dos 
médicos dentistas e até chegou a reali-
zar uma mesa redonda, onde reunimos 
membros dos Conselhos Deontológicos 
de todas as Ordens Profissionais da área 
da Saúde, para debater os problemas 
éticos, transversais a todos os profissio-
nais de saúde. Este ano, por exemplo e 
já a título de divulgação, abordaremos o 
tema “Problemas, dilemas e soluções no 
exercício da direção clínica”. 

Perante esta realidade, temos que fazer 
uma introspeção e tentar encontrar as 
razões para o desinteresse de alguns 
médicos dentistas, só ultrapassado 
quando, de repente, se deparam com 
ações disciplinares instauradas pelo 
CDD. Nessa altura sim, a deontologia 
torna-se vital. Tal como o pescador, que 
só se lembra de Nossa Senhora da Ago-
nia quando perante uma tempestade.

Em primeiro lugar, tenho que reconhecer 
que a formação pré-graduada dos médi-
cos dentistas, em algumas das nossas 
faculdades de medicina dentária, não 
destaca a importância da ética nos seus 
programas formativos e que os recém-
-licenciados ficam amputados dessa 
valorização, desconhecendo também as 
normas vigentes e que regulam a profis-
são.

Temos ainda médicos dentistas e grupos 
económicos que exploram a saúde oral 
que, sem qualquer respeito pelos direitos 
dos doentes, mas com objetivos de lu-
cros bem definidos, utilizam estes jovens 
médicos dentistas e recém-licenciados, 
oferecendo condições de trabalho débeis 
e instáveis, o que, por desconhecimento 
ou até por razões de sobrevivência, aca-
bam por ser “obrigados” a ultrapassar as 
regras deontológicas. 

Mas esta realidade não pode retirar o 
foco da atenção e da responsabilidade da 
OMD pela valorização da ética e deonto-
logia. Melhor, esta realidade pode e deve 
servir para que os vários intervenien-
tes da saúde oral devam elevar a voz e 
chamar os altos valores morais, ético e 
deontológicos para o tema atual e colo-
cá-los no centro da atenção. 

Sabemos o quanto é importante o conhe-
cimento científico e a capacidade técnica 
para prestar um serviço de qualidade aos 
doentes, mas é preciso passar a ideia aos 
médicos dentistas da importância da éti-
ca na profissão. Desde o relacionamento 
médico-doente à humanização dos nos-
sos serviços, a outras e várias vertentes 
paralelas que envolvem a profissão às 
quais é indispensável dar relevo.

É, portanto, a altura certa de deixarmos 
de chamar ao programa do congresso 
simplesmente Programa Científico e 
passar a ser “O Programa do Congres-
so”, e dar a importância devida à com-
ponente ética que a profissão tem que 
ter. Está na altura de os temas éticos e 
deontológicos terem acesso ao auditório 
principal e ao destaque mediático que lhe 
é devido.

É a altura para que todos os médicos 
dentistas tomem definitivamente cons-
ciência de que, para terem uma boa 
prática clínica, devem juntar, em doses 
iguais, a ciência, a técnica e a ética.

“ Este ano, por 
exemplo e 
já a título de 
divulgação, 
abordaremos o 
tema “Problemas, 
dilemas e soluções 
no exercício da 
direção clínica”
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A preparação da Estratégia Integrada 
Outono/Inverno arrancou no final de 
agosto. Com o intuito de recolher con-
tributos para o referencial que está a 
ser ultimado pela Direção-Geral da 
Saúde (DGS), o Ministério da Saúde 
realizou uma reunião de trabalho com 
as ordens profissionais do setor, para 
apresentar as principais linhas orien-
tadoras do documento. 

O bastonário da OMD participou nesta 
sessao, e explicou à Revista da OMD 
que este planeamento se reveste da 
maior importância, “atendendo à fase 
que vivemos da pandemia, que terá um 
período desafiante no ‘outono/inverno’ 
que irá pôr à prova a eficácia da vaci-
nação”. Nesse sentido, Miguel Pavão 
revela que a OMD manifestou junto do 
ministério que os “médicos dentistas 
estão disponíveis, como sempre esti-
veram, para colaborar, comunicando 
diretamente com a comunidade e 
transmitindo informação útil e credí-
vel, um aspeto crítico no necessário 
combate às ‘fake news’”. 

Durante o encontro, que decorreu 
no Infarmed e teve a participação da 
Ministra da Saúde, Marta Temido, do 
secretário de Estado da Saúde, Antó-
nio Lacerda Sales, da Diretora-Geral 
da Saúde, Graça Freitas, do Subdire-
tor-Geral da Saúde, Rui Portugal, o 
bastonário aproveitou para sublinhar 

mais uma vez que é fundamental 
não se descurarem os problemas de 
saúde não COVID, em particular aque-
les relacionados com a saúde oral. 
“Dispomos hoje de evidência cientí-
fica que nos indica que uma melhor 
saúde oral e periodontal pode reduzir 
a severidade da Covid-19”, alertou o 
responsável. E adiantou que reforçou 
“junto do ministério o papel chave que 
médicos dentistas têm na prevenção, 
diagnóstico e tratamento das doenças 
periodontais, atendendo a elevada 
prevalência da doença periodontal na 
população portuguesa”.

Na reunião, a Ordem voltou a vincar o 
seu pedido junto do Ministério da Saú-
de para que médicos dentistas sejam 
incluídos no grupo de vacinação da 
gripe sazonal. 

EPI são recomendados

No seguimento da reunião com o Mi-
nistério da Saúde, o grupo de Reflexão 
e Acompanhamento da COVID-19 da 
OMD analisou as principais linhas 
orientadoras da estratégia para o pró-
ximo Outono-Inverno apresentadas 
pelo ministério. 

A equipa, coordenada por Fernando 
Guerra, presidente do Conselho Geral, 
está a avaliar as diretrizes e normas 
que vão sendo divulgadas pela DGS, 

mantendo-se para já as atuais reco-
mendações para os médicos dentistas, 
nomeadamente o uso dos Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPI) e o 
cumprimento de todas as medidas de 
segurança.

Máscaras: norma atualizada

Em relação ao uso de máscara, a DGS 
alterou algumas das regras, manten-
do-se, porém, a recomendação do 
seu uso sempre que não seja possível 
manter o distanciamento físico.

Nos estabelecimentos e serviços de 
saúde, a máscara permanece obri-
gatória. A norma em vigor indica que, 
“apesar da elevada cobertura vacinal 
em Portugal e da atual situação epide-
miológica suportarem uma estratégia 
de flexibilização gradual, progressiva e 
proporcionada das medidas de saúde 
pública implementadas no contexto 
pandémico, a utilização de máscaras 
continua a ser uma importante medida 
de contenção da infeção, sobretudo em 
ambientes e populações com maior 
risco para infeção por SARS-CoV-2”.

A DGS estabelece também que “deve 
ser usada máscara cirúrgica, em 
qualquer circunstância”, caso esteja 
infetado, com sintomas ou tenha tido 
um contacto confirmado com alguém 
infetado.

COVID-19

Ministério ausculta ordens para definir 
Estratégia Outono-Inverno

 Estratégia Integrada Outono/Inverno foi debatida entre o Ministério da Saúde e as ordens profissionais desta área
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

 A 16 de outubro assinalou-se o Dia Mundial da Ali-
mentação. Dias antes, o Instituto Nacional de Estatística 
divulgou a Balança Alimentar Portuguesa (BAP) 2016-2020 
e as conclusões são preocupantes. 

A BAP mostra que a disponibilidade energética diária 
média disponível, por habitante, é de 4075 kcal (na BAP 
2012-2015, este valor era 3954 kcal), considerando o total 
de produtos alimentares e de bebidas disponíveis para 
consumo. Carne, pescado e ovos são o grupo que regista 
um maior consumo acima do recomendado pela Roda 
dos Alimentos. Contudo, também o consumo diário 
de café, cacau e chocolate tem vindo a subir 
na última década, com uma média de 25,8 
gramas diárias por habitante. 

A BAP apresenta-se como um 
quadro informativo sobre o 
padrão de abastecimento 
alimentar do país. Em 
relação à contribui-
ção dos açúcares 
numa alimentação 
saudável, e consideran-
do os adicionados e os natu-
rais (presentes nos alimentos), em 
2020, verificou-se um aporte calórico de 
178,6 g das disponibilidades alimentares, um 
valor muito acima das 90 g do valor de referência 
indicado para uma dieta de 2000 kcal/hab. 

As repercussões para a saúde são amplamente 
conhecidas e há muito que a OMD alerta para o facto de 
hábitos alimentares inadequados, como a ingestão ex-
cessiva de açúcar simples ou adicionados, e promovidos 
pela indústria alimentar, constituírem um dos principais 
fatores de risco para a cárie dentária, que é uma das 
doenças não transmissíveis mais prevalentes a nível 
mundial. 

‘Guerra’ ao sal e açúcar

No início do ano, a Direção-Geral da Saúde lançou um ma-
nual sobre alimentação saudável nos cuidados de saúde 
primários e, mais recentemente, em parceria com o Mi-
nistério da Educação, estabeleceu um conjunto de normas 
direcionadas para as escolas. 

Em abril, aquando o regresso às aulas presenciais dos 2º 
e 3º ciclos, a DGS apresentou um manual para lanches 
saudáveis, no qual dava destaque ao consumo de água 

e a uma alimentação que privilegiasse em pequenas 
quantidades, e sem adição de sal, os produtos lácteos, 
cereais, pão, fruta e hortícolas. Na ocasião, à Lusa, a res-
ponsável pelo pelo Programa Nacional para a Promoção 
da Alimentação Saudável da DGS, Maria João Gregório, 
reconhecia que “a pandemia provavelmente veio colocar 
grandes desafios e pode, de facto, estar a pôr em causa os 
progressos que estávamos a conseguir obter ao nível da 
prevalência da obesidade infantil”. 

Recentemente, o organismo foi mais além e emitiu 
um despacho, onde estabelece as normas 

a ter em conta na elaboração das 
ementas e na venda de géne-

ros alimentícios nos bufe-
tes e nas máquinas de 
venda automática nos 
estabelecimentos de 

educação e de ensino da 
rede pública do Ministério da 

Educação.

Assim, as escolas não podem vender 
“produtos prejudiciais à saúde”, como 

pastelaria, salgados, vários tipos de bola-
chas e biscoitos, refrigerantes, snacks doces 

e salgados, chocolates, “guloseimas” (designa-
damente rebuçados, 
caramelos, pastilhas 
elásticas com açúcar, 
chupas ou gomas), en-
tre outros produtos. 

No caso dos estabelecimentos de saúde, nomeadamente 
os cuidados de saúde primários, a ação da DGS visa tornar 
universal a promoção da alimentação saudável e melhorar 
os procedimentos e a intervenção integrada dos diferentes 
profissionais de saúde. 

O manual “Aconselhamento breve para a alimentação 
saudável” é direcionado para os profissionais de saúde e é 
um guia de referência com várias ferramentas para uma 
abordagem mais eficaz da promoção da alimentação sau-
dável, prevenção e controlo de doenças crónicas. A DGS 
entende que um aconselhamento sobre esta matéria nos 
cuidados primários e identificação precoce de pacientes 
que necessitem de referenciação para os cuidados per-
sonalizados de nutrição são uma mais-valia na prevenção 
dos fatores de risco, que contribuem para a perda de anos 
de vida saudável e para a mortalidade.

Governo apresenta diretrizes para 
melhorar a alimentação dos portugueses

  INE apresentou em outubro a 
Balança Alimentar Portuguesa
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Graça 
Parece

médica dentista 
#tagada pela OMD

1.  Naturalidade: Ponta Delgada. 
2.  CP OMD N.º: 00619
3.  Área profissional: médica dentista 

generalista. 
4.  Hobbies: viajar pelos 4 cantos do 

mundo; natação, não fosse eu insular.
5.  Maior qualidade e defeito: 

perseverança/ os amigos dizem que 
sou teimosa.

6.  Onde te vês nos próximos 10 anos? 
A trabalhar mais na área que me 
apaixona, a implantologia, e a fazer 
excursões frequentes ao último 
paraíso terrestre, os Açores, local 
onde nasci e vivi até aos 18 anos.
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 Pela primeira vez, as associações 
europeias de professores, estudantes 
e reguladores assinaram uma declara-
ção conjunta sobre o ensino em tempos 
de pandemia. 

No documento, intitulado “Área da 
Educação Europeia e Formação Clínica 
em Medicina Dentária em COVID-19: 
uma ambição partilhada”, a Associação 
para o Ensino de Medicina Dentária na 
Europa (ADEE), a Associação de Estu-
dantes de Medicina Dentária (EDSA) e 
a Federação Europeia de Autoridades 
Competentes e Reguladores da Medi-
cina Dentária (FEDCAR) apelam a que 

se dê relevo à formação clínica, mesmo 
em tempos de pandemia. As três orga-
nizações fazem o ponto de situação dos 
estudos que estão a decorrer sobre o 
impacto da COVID-19 na formação, em 
particular na componente prática, e da 
forma como as universidades se adap-
taram à nova realidade. 

Na posição conjunta defendem que 
uma “Europa da Saúde” e um “Espaço 
Europeu da Educação” sejam alicerça-
dos numa formação que garanta que 
os profissionais entram no mercado de 
trabalho confiantes e seguros das suas 
competências. 

Por outro lado, o documento é uma res-
posta ao repto da Comissão Europeia 
que “está totalmente empenhada em 
concretizar o Espaço Europeu da Edu-
cação até 2025”. Para tal, o organismo 
desafia todos os envolvidos na educação 
a unirem esforços. O apelo vai no senti-
do de adaptar esta “ambição” à “situa-
ção desafiadora” e de “assegurar que 
sejam atribuídos recursos e interesse 
público suficientes para salvaguardar 
uma educação de elevada qualidade às 
gerações presentes e futuras de profis-
sionais de saúde oral”.

 POSIÇÃO CONJUNTA

Professores, estudantes e reguladores 
preocupados com o ensino
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 A investigadora americana de descendência india-
na, Sumita Mitra, foi uma das laureadas com o prémio 
anual de inovação, atribuído pelo Instituto Europeu de 
Patentes (IEP). A invenção ‘Restaurar sorrisos com 
nano materiais’ valeu-lhe a distinção. 

A medicina dentária destaca-se assim no Prémio 
Inventor Europeu 2021, que consagrou inventores 
e equipas pelos seus contributos para o progresso 
tecnológico. Os vencedores das cinco categorias (In-
dústria, Pesquisa, PME, Países Não-IEP e Prémio Car-
reira) foram escolhidos entre centenas de criadores, 
oriundos da Áustria, Alemanha, Índia, Noruega, Sérvia, 
Suécia, Suíça e Estados Unidos. A seleção foi feita por 
um júri internacional independente. 

Foi na categoria Países Não-IEP que a medicina den-
tária se evidenciou. Sumita Mitra desenvolveu um sis-
tema de nanoclusters, que permitem preenchimentos 
robustos, duradouros e esteticamente mais agradáveis 
na dentição. 

A investigadora descobriu uma solução baseada na na-
notecnologia para dar resposta às limitações dos ma-
teriais nesta área, através de uma técnica que permite 
agrupar as nanopartículas, tornando-as mais fáceis de 
moldar. O seu sistema já foi utilizado em mil milhões 
de restaurações diárias em todo o mundo. 

O Prémio Inventor Europeu é um dos mais prestigiados 
da Europa. Este ano, a cerimónia decorreu pela primei-
ra vez no formato digital e esteve acessível ao público 
em geral. Para o presidente do IEP, António Campinos, 
“em tempos desafiantes como este que vivemos, é ins-
pirador ver a criatividade e dedicação demonstrada por 
estes inventores ao trazerem soluções inovadoras para 
o mundo”. 

Além de Sumita Mitra, os vencedores deste ano foram: 

•  Indústria - Per Gisle Djupesland (Noruega) - Melhor administração de medicamento nasal

•  Investigação - Robert N. Grass and Wendelin Stark (Áustria/Suíça) - Armazenamento de dados baseados em ADN

•  Pequenas e Médias Empresas (PMEs) - Henrik Lindström and Giovanni Fili (Suécia) - Células solares flexíveis para 
dispositivos portáteis

•  Prémio Carreira - Karl Leo (Alemanha) - Avanços em semicondutores orgânicos

•  Prémio Popularidade - Gordana Vunjak-Novakovic (Serbia/USA) - Avanços na Engenharia de Tecidos

 PRÉMIO INVENTOR EUROPEU 2021

Galardão da inovação consagra 
avanço da medicina dentária

    Sumita Mitra  FOTO: National Inventors Hall of Fame®
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Phillip Dowell, médico dentista

“Os programas de ajuda humanitária 
e educacional precisam sempre de 
um financiamento significativo”

Entre a aviação e a medicina dentária, escolheu ser médico dentista 
e embarcar numa viagem que dura há mais de 20 anos. Philip Dowell 
é presidente do Global Visionary Fund e uma voz ativa na saúde 
pública e no desenvolvimento de programas de ajuda humanitária e 
educacional. Presidiu o International College of Dentists, uma missão 
que lhe permitiu percorrer o mundo e conhecer múltiplas realidades.

Hoje, está mais empenhado do que nunca na filantropia e nas causas 
ambientais. Em entrevista à Revista da OMD, Philip Dowell revisita a 
sua carreira, projetos, raízes e amizades. 

ROMD - Escolheu ser médico dentista em vez de piloto - embo-
ra também tenha conseguido mais tarde cumprir esta vontade. 
Porque é que o mundo da medicina dentária foi a sua primeira 
escolha?

PD - Antes de mais, este convite e a oportunidade 
de ser entrevistado pela Ordem dos Médicos 

Dentistas são uma grande honra para 
mim. Tenho muitos amigos em Portu-
gal, através do International College of 
Dentists (ICD), bem como da excelente 
ONG Mundo a Sorrir (MAS).

Quando era jovem, pensei ser um pi-
loto comercial, mas a minha família 
estava envolvida na medicina den-
tária e o meu primo estava a tirar 
o curso no Reino Unido. Esse facto 

serviu de motivação para me candida-
tar a uma vaga no hospital de Londres, 

para estudar medicina dentária. Embar-
quei neste curso, que acabou por me 
dar a oportunidade de conhecer colegas 

incríveis e de viajar pelo mundo.

Mais tarde, enquanto morava em Trinidad e 
Tobago, aprendi a pilotar uma aeronave ligei-

ra. Pensei em tirar medicina, mas fui informado 
que fazer urgências era muito oneroso e que na 

medicina dentária havia mais possibilidades 
de gerir o meu próprio negócio.
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Durante a minha estadia em Trini-
dad, conheci o meu ex-reitor, que 
estava a investigar a possibilidade 
de abrir ali uma nova faculdade 
de medicina dentária. Ele apoiou a 
minha candidatura para estudar no 
Eastman Dental Center, University of 
Rochester, EUA. Consegui obter uma 
bolsa internacional e foi o início da 
minha carreira de pós-graduação.

O Eastman Dental Hospital foi e é 
um ótimo lugar para a educação 
pós-graduada. Fiz muitos amigos, 
além de realizar algumas pesquisas 
interessantes. Isso fez crescer o de-
sejo de continuar os meus estudos 
pós-graduados e inscrevi-me para 
voltar para a minha terra natal, em 
Cardiff, País de Gales, para estudar 
medicina dentária na University of 
Wales, College of Medicine.

Naquela época, tive a sorte de 
trabalhar com o Prof. Alan Dolby 
e o Prof. Martin Addy, que eram 
grandes exemplos profissionais e, 
posteriormente, assumi o cargo de 
professor clínico no Departamento 
de Periodontologia. Estive lá mais 
de 20 anos, durante os quais super-
visionei pós-graduados em mestra-
do e doutoramento.

ROMD - De todas as áreas possí-
veis, porquê a periodontologia?

PD - Para mim, a periodontologia 
era fascinante, porque abrangia 
microbiologia, imunologia, cica-
trização de feridas e osteobio-
logia. Também gostei muito e, 
ocasionalmente, achei desafiadora 
a capacidade de efetuar mudanças 
comportamentais.

ROMD - A sua vida tem sido cheia 
de aventuras e viagens para tan-
tos lugares e culturas diferentes. 
Existe algum lugar onde se sinta 
em casa, ou sente-se em casa a 
viajar?

PD - Adoro viajar e ter a oportuni-
dade de fazer amigos de diferentes 
culturas. Tenho a sorte da minha 
esposa me apoiar nesse aspeto. Ela 
é consultora em medicina do traba-

lho e aviação e já deu várias pales-
tras aos nossos grupos, ao longo do 
percurso.

Durante os últimos 20 anos, tive a 
oportunidade de viajar pelo mun-
do, num circuito de workshops de 
estudo médico-dentário com uma 
empresa de turismo, predominan-
temente médica (jonbainestours.
co.uk). Liderei viagens à China, 
Equador, África do Sul, Vietname/ 
Camboja, Israel e Índia, bem como 
a certas zonas do Mediterrâneo e 
viagens fluviais no Reno e Danúbio.

Na verdade, no próximo ano, irei li-
derar uma viagem ao Japão e visitar 
uma faculdade de medicina dentá-
ria em Tóquio, onde o professor de 
prótese dentária é conselheiro do 
ICD International.

ROMD - Quando foi convidado 
para presidir o International Colle-

ge of Dentists, como sentiu que 
poderia ser uma mais-valia para a 
instituição? Já tinha, na época, um 
objetivo filantrópico?

PD - Depois de lecionar na University 
of Whales, fui premiado com o cargo 
de professor convidado na Univer-
sidade de Surrey e supervisionei 
um amigo, que era clínico geral, na 
realização de pesquisas para um 
doutoramento. O seu tópico não era 
esotérico, abordava respostas aos 
desastres naturais em países do 
terceiro mundo. Foi isso que des-
pertou o meu interesse pela saúde 
pública e, posteriormente, pelos 
programas de ajuda humanitária e 
educacional.

Ser presidente internacional do 
ICD foi uma época maravilhosa da 
minha vida, viajámos para todas as 
partes do mundo e fomos sempre 
recebidos de forma majestosa. O 

    Durante 20 anos, Philip Dowel viajou pelo mundo num circuito de workshops de estudo 
médico-dentário
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calor, a amizade e a camaradagem 
eram inigualáveis e, agora, temos 
amigos em todo o mundo.

Após o término da minha presidên-
cia, percebi que ainda havia muito 
para ser conquistado, em termos 
de governação e desenvolvimento 
e, assim, tornei-me diretor global 
de Desenvolvimento do Colégio, 
cargo que ainda hoje exerço.

ROMD - É o atual presidente do 
Global Visionary Fund. Esta or-
ganização promove programas e 
iniciativas de saúde oral em todo 
o mundo, especialmente em co-
munidades em desenvolvimento, 
onde as necessidades são maio-
res. Quais foram as contribuições 
internacionais mais importantes 
do GVF em relação à saúde oral 
mundial?

PD - O Global Visionary Fund (GVF) 
do ICD foi fundado há 7 anos e te-
nho a honra de ser seu presidente. 
Algumas secções do Colégio têm as 
suas próprias bases humanitárias, 
mas a GVF é para todo o Colégio. A 
Secção Europeia tem o Fundo Philip 
Dear. Parte da missão do meu car-
go é tentar atrair patrocínios para a 
GVF e temos a sorte de ter Henry 
Schein como nosso parceiro prin-
cipal. Durante a minha presidência, 
naveguei pelo oceano Atlântico, das 
ilhas Canárias a Santa Lúcia, e con-
segui atrair US $10.000 em patrocí-
nios para a GVF.

Os programas de ajuda humanitá-
ria e educacional precisam sempre 
de um financiamento significativo, 
o que é sempre um desafio, mas 
também é necessário ter bons pro-
tocolos em vigor para a aprovação 
do subsídio. Tive a sorte de, em abril 
de 2014, ir a São Tomé com a Mundo 
a Sorrir (MAS), experiência que me 
ensinou muito, onde vi em primeira 
mão as condições em que vivem 
estas comunidades carentes. Esta 
viagem foi promovida pelo Dr. Mi-
guel Pavão, um dos fundadores da 
MAS e presidente inaugural. Tive o 
prazer de estar acompanhado pelo 
meu bom amigo Prof. Gil Alcofora-
do, que me ensinou a dizer “abre a 
boca”, “fecha a boca” e “cospe” em 
português!

Posteriormente, visitei a Guiné-
-Bissau para a abertura de um novo 
centro médico e médico-dentário 
pela MAS, juntamente com a sua 
presidente, Mariana Dolores. Este 
foi um evento significativo e de-
monstrou a filantropia daquela que 
é, a meu ver, a melhor ONG que en-
contrei. Foi depois disso que o GVF 
concedeu uma bolsa em dinheiro e 
materiais por cinco anos para dar à 
MAS alguma sustentabilidade.

ROMD - Sendo a ICD uma or-
ganização internacional mais 
académica/ institucional, acha 
que se podem fundir aspetos e 
realidades clínicas com o mundo 
da medicina dentária social/ polí-
tica/ académica?

PD - A ICD tem vários programas 
humanitários que podem ser vis-
tos no site www.icd.org. Há um 
mapa-múndi com todos os proje-
tos e os nomes dos organizadores 
principais. Existem também muitos 
projetos organizados por bolsistas 
individuais que não são exibidos.

Durante esta terrível pandemia, o 
Colégio organizou muitos webinars 
para fins educacionais, alguns dos 
quais são organizados por secções  
no Extremo Oriente e nos seus pró-
prios idiomas.

O ICD tem mais de 12.000 Fellows 
em 122 países, muitos dos quais 
são académicos em faculdades de 
medicina dentária e, claro, médi-
cos que variam de generalistas a 
especialistas em todas as áreas da 
medicina dentária. Temos a sorte 
de ter uma ampla gama de médi-
cos para ministrar esses webinars. 
As secções individuais organizam 
reuniões de grupos mais pequenos, 
em áreas geograficamente diversas 
dentro de sua secção.

ROMD - Quando pensa no futu-
ro da medicina dentária global, 
quais são suas preocupações, 
previsões e desejos?

PD - Quando consideramos que 
existem mais de 7 bilhões de pes-
soas neste planeta e mais de meta-
de delas não têm acesso a cuidados 
de saúde oral, o desafio para o futu-
ro é assustador. Cabe-nos a todos 
lembrarmo-nos disso e levar em 
consideração a ajuda humanitária 
em nossas vidas profissionais.

Portugal tem um excelente historial 
através das suas ONGs e associa-
ções de medicina dentária. A este 
respeito felicito o país por todos os 
seus esforços.

ROMD - As questões ambientais/ 
de sustentabilidade são uma das 
suas preocupações. Quais são 
os seus conselhos, numa época 
em que as nossas ações podem 
realmente mudar o futuro das ge-
rações mais jovens?

PD - Devemos considerar a polui-
ção do plástico. Escrevi um peque-
no artigo recentemente sobre este 
problema e como devemos res-
ponder coletivamente, em termos 
de médicos dentistas, médicos e 
veterinários.

Não há dúvida de que utilizamos 
muito plástico na nossa prática 
clínica, inclusive no acondicio-
namento e armazenamento dos 
instrumentos. Como médicos den-
tistas, gostaria de ver-nos a liderar 
o caminho nesse sentido, a fim de 
evitar o desperdício clínico e, por-
tanto, reduzir a poluição.

    Philip Dowell  fez várias amizades em 
Portugal ao longo do seu percurso 
profissional
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ROMD - O que pensa da medicina 
dentária portuguesa, em termos 
de formação, qualidade clínica, 
rácio paciente/ dentista, contri-
buto filantrópico e desempenho 
de boas práticas?

PD - Conheci muitos médicos 
dentistas portugueses e percebi 
que os seus padrões clínicos são 
muito elevados, tão elevados como 
em qualquer país do mundo. As 
faculdades são bem-conceituadas 
em termos de educação, qualida-
de clínica e desempenho de boas 
práticas. A prática clínica mudou 
tremendamente ao longo da minha 
vida, especialmente com o advento 
de novos materiais, novas técnicas 
e implantologia. Todas as áreas da 
prática médico-dentária melho-
raram com a especialização, mas 
também aumentaram o seu custo. 
Vale a pena lembrar que nem todos 
os nossos pacientes podem pagar 
esses tratamentos e que nos de-
vemos concentrar em providenciar 
conselhos e orientações de preven-
ção desde cedo.

A medicina dentária portuguesa é 
boa em todas as suas vertentes e a 
profissão tem grandes oportunida-
des de cumprir os seus aspetos clí-
nicos, educacionais e humanitários 
para o futuro.

ROMD - Uma mensagem para os 
médicos dentistas portugueses…

PD - Recomendo que consultem o 
site do ICD e aspirem a tornar-se 
Fellows. Estamos a procurar for-
mas de orientar médicos dentistas 
mais jovens para o Colégio que, 
atualmente, tem a presidência da 
Secção Europeia da ICD através do 
Prof. Gil Alcoforado. Adicionalmen-
te, o titular da OMD é o Dr. Miguel 
Pavão, que é vice-regente para o 
país.

Desejo a todos uma vida boa e va-
riada na prática clínica. Tenho a 
certeza de que o futuro está seguro 
nas vossas mãos.

 A Organização Mundial da Saúde quer definir um plano de ação interna-
cional para combater as doenças orais e, para isso, colocou este projeto em 
consulta pública. A versão final do documento será apresentada em finais 
de janeiro de 2022. 

Este planeamento visa definir medidas concretas que possam ser alcança-
das até 2030 e permitam dar resposta a este problema de saúde pública. 
Esta consulta decorreu até meados de setembro e a Federação Dentária 
Internacional e mais 65 organizações uniram esforços para apresentarem 
uma proposta conjunta. Segundo a FDI, a estratégia está alinhada com o 
documento recentemente apresentado, Visão 2030, que estabelece três 
premissas para uma cobertura universal da saúde: qualidade, acesso equi-
tativo e proteção financeira. No entanto, a federação e os cossignatários 
desafiam a OMS a desenvolver uma estratégia global, que seja robusta, 
com um prazo estabelecido e orientada para a implementação de medidas.

A FDI pede ainda mais ambição no que respeita à reforma dos sistemas na-
cionais de saúde, para que a saúde oral integre efetivamente as estratégias 
de cobertura universal e das doenças não transmissíveis. 

Estima-se que existam mais de 3.5 biliões de pessoas com doenças orais, 
a maioria das quais podiam ser prevenidas. No entanto, o reduzido in-
vestimento dos governos para esta área da saúde é uma condicionante. 
“Normalmente, a saúde oral é financiada de forma inadequada, altamente 
especializada e isolada do restante sistema de saúde. Os cuidados com 
a saúde oral geralmente não são cobertos em instalações de cuidados 
primários”, alerta a OMS. E vai mais longe, apontando o dedo também à 
formação em medicina dentária, que “raramente integra os sistemas de 
formação da saúde geral e concentra-se na educação de médicos dentistas 
altamente especializados, em vez de profissionais de saúde oral comunitá-
ria e de prestadores de cuidados intermédios, como assistentes dentários, 
enfermeiras e terapeutas dentários, e higienistas orais”.

Até 2030, o plano de ação da OMS quer alcançar as seguintes metas:

1.  Políticas de saúde – aumentar o compromisso político e de recursos 
para a saúde oral, fortalecer a liderança e criar relações mutuamente 
benéficas dentro e fora do setor da saúde.

2.  Promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais – capacitar 
todas as pessoas para alcançarem  a melhor saúde oral possível e re-
duzirem os determinantes e riscos sociais e comerciais que causam as 
doenças orais.

3.  Cuidados de saúde primários – capacitar mão de obra e garantir recur-
sos financeiros e materiais para oferecer cuidados primários de saúde 
integrados no sistema de saúde.

4.  Sistemas de informação de saúde oral – aumentar a vigilância da saúde 
oral e sistemas de informação para apresentarem dados relevantes que 
ajudem à tomada de decisões de políticas de saúde.

5.  Agenda para a investigação em saúde oral – criar e atualizar continua-
mente uma nova agenda de investigação centrada na saúde pública oral 
e inovação com impacto na saúde oral. 

Estratégia para a saúde oral 
assenta em cinco metas

Organização Mundial da Saúde
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“ Cada um de nós vem à Terra 
como quem vai à escola:   
para aprender”

Luís Portela escritor
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ROMD - Em abril, deixou a liderança 
da Bial para se dedicar, entre outros 
projetos, à escrita. Chegou a hora do 
gestor e médico dar total liberdade ao 
escritor?

LP - Não sei responder a isto. Fiz uma 
vida muito planeada, desde que assumi 
a liderança da empresa, aos 27 anos, 
quando decidi deixar a minha carreira 
médica e de investigação para me de-
dicar à Bial. A partir daí, tive uma vida 
muito planeada, no dia a dia, a médio e 
longo prazo. Portanto, idealizei que an-
tes de fazer 60 anos me retirava de uma 
posição executiva e, de facto, quando 
tinha 59 passei a Chairman. Depois, 
admiti que ficaria aí por uns cinco ou 
seis anos e que sairia completamente. 
Acabei por ficar um bocadinho mais e 
aos 69 saí completamente.

Digamos que, obviamente agora tenho 
mais tempo para mim e para a minha 
família, mas não tenho nenhum plano 
em termos de escrever muito. Vou dei-
xar que as coisas aconteçam com na-
turalidade. Estou numa fase da vida em 
que escrevo quando me apetece, leio o 
que me apetece e, portanto, é natural 
que possa vir a publicar mais alguns li-
vros. Mas não tenho nada planeado, ao 
contrário do que fiz profissionalmente 
ao longo dos anos, em que planeei 
muito bem as coisas. Claro que, em 
relação à Fundação Bial, temos os 
nossos projetos a correr e tudo bem 
planeado. Em relação à minha vida, vou 
deixar as coisas acontecerem.

ROMD - Licenciou-se em medicina, 
exerceu, deu aulas de psicofisiolo-
gia, mas aos 27 anos escolheu largar 
tudo, inclusive o doutoramento em 
Londres, para recuperar a empresa 
do seu avô, a Bial. Hoje, olhando para 
o que a farmacêutica alcançou, consi-
dera que tomou a decisão certa?

LP - Digamos que eu cresci a sentir que 
a minha vocação era ajudar os outros e 
a formação médica, e depois também 
como docente, preenchiam-me nesse 
aspeto. Cresci também a pensar que 
gostava de dar algum contributo para 
o esclarecimento espiritual da huma-
nidade pela via científica. E, portanto, a 

medicina foi uma opção também nesse 
aspeto e quando deixei, aos 27 anos, 
tinha ganho uma bolsa para ir fazer 
um doutoramento em Cambridge. As 
coisas estavam muito bem delineadas 
nesse sentido. Costumo dizer muitas 
vezes que só deixei essa carreira por 
uma única empresa, nunca deixaria 
por outra, que era a empresa fundada 
pelo meu avô e continuada pelo meu 
pai.  Eu tinha muito respeito pela obra 
deles e foi essa a razão que me fez 
dar continuidade ao trabalho deles. 
Quando olho para trás, tenho alguma 
nostalgia relativamente a não ter feito 
medicina, não ter dado aulas. Direi que 
aquelas eram as minhas águas, onde 
me sentia bem. E digo isto porque te-
nho a sensação de que provavelmente 
se tivesse feito esse caminho, ainda 
me teria sentido melhor. Porque, de 
facto, no caminho que fiz, eu senti-me 
sempre bem.

ROMD - Embora a gestão não fosse a 
sua área…

LP - Nem eu me sentia vocacionado 
para ser gestor, empresário, nada 
disso. Mas, depois assumi as coisas, 
procurei fazer o melhor possível e acho 
que me desenrasquei. E sobretudo 
nunca me senti infeliz. Nunca me arre-
pendi, nem desejei voltar atrás. Sem-
pre assumi que foi assim que decidi, foi 
assim que fiz e honrei a obra do meu 
avô e do meu pai. Acho que consegui 
fazê-lo, procurámos criar condições 
para que a quarta geração da família 
Portela pudesse, se quisesse, dar con-
tinuidade. Tenho dois filhos a trabalhar 
na empresa e dedicadamente. 

ROMD – Se tivesse seguido o caminho 
da medicina, a espiritualidade conti-
nuaria a ser algo tão presente na sua 
vida? Como é que um homem da ciên-
cia tem tanto interesse pelo desen-
volvimento do espírito e da matéria?

LP - O meu interesse começou na mi-
nha adolescência. Tinha uns 13/ 14 anos 
quando descobri que gostava muito 
das coisas da espiritualidade. Comecei 
a ler muito, os meus pais optaram por 
me dar alguma liberdade e fui lendo 
de todas as correntes, doutrinas e re-
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ligiões. Fui criando de facto a sensação 
de que a humanidade assumiu uma 
postura muito focada na materialidade 
das coisas e, nomeadamente no século 
XX, deixou para trás a área dos grandes 
valores universais da área espiritual. 
Achava que a humanidade foi radicali-
zando um bocadinho a sua perspetiva 
em termos espirituais. Uma parte 
aceita quase tudo o que lhe queiram 
meter na cabeça, desde os fenómenos 
descritos à ideia de quando não se sabe 
como explicá-los é mistério, milagre e 
aceitam, muito mais do que a mim pa-
rece razoável. Acho que os fenómenos 
deviam ser estudados, demonstrados 
e as pessoas, sob o ponto de vista da 
fé, têm tendência a aceitar tudo o que 
lhe dizem. Por outro lado, sob o ponto 

de vista da ciência, as pessoas têm 
muito a tendência de dizerem que nada 
existe. 

A mim parecia-me que eram duas po-
sições extremadas que não serviam os 
superiores interesses da humanidade. 
Era mais razoável fazer-se o caminho 
do meio: admitir a existência dos fe-
nómenos e a ciência tem obrigação de 
estudá-los e de procurar demonstrar 
se são verdade ou mentira. E se forem 
verdade, procurar tentar demonstrar o 
porquê, a causa e a essência das coisas. 

Foi esse que me pareceu ser o cami-
nho: fiz medicina, estava a fazer uma 
especialização em psicofisiologia e, de-
pois de ter o meu doutoramento feito, 

procuraria fazer trabalhos nesta área. 
Obviamente, a minha ideia era abraçar 
a área da psicofisiologia com toda a 
força. Não fiz. Dediquei-me à empresa 
da família, mas na hora em que tomei 
a decisão, não o disse a ninguém, mas 
prometi a mim próprio que, quando 
tivesse algum dinheirito disponível, iria 
procurar apoiar quem estava a fazer o 
caminho de que eu estava a abdicar. 

O meu pensamento foi: se eu não faço 
investigação, perde-se um investi-
gador, mas se eu puder apoiar uma 
dezena de investigadores, talvez essa 
dezena possa ir mais além do que eu 
sozinho. Estava longe de imaginar que 
ao longo da minha carreira ia criar 
bolsas de prémios, bolsas de investide 

“ Cresci também 
a pensar que 
gostava de 
dar algum 
contributo 
para o 
esclarecimento 
espiritual da 
humanidade 
pela via 
científica”

    Aos 27 anos, Luís Portela largou a carreira de medicina para assumir a Bial
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gação, uma fundação para gerir isso e 
ter apoiado até agora mais de 1500 in-
vestigadores, cerca de metade na área 
da parapsicologia, cerca de metade na 
área das novas ciências. 

ROMD - Já se deram passos importan-
tes nesta área?

LP - Ao longo das últimas décadas, em 
diversas universidades europeias e, 
sobretudo, norte-americanas, têm sur-
gido dados interessantes que precisam 
de ser continuados, mais aprofundados. 
Acho que para já a ciência, de uma for-
ma geral, não está a valorizar, como me 
parece que devia, alguns desses dados. 
Mas a parapsicologia perdeu durante a 
primeira metade do século XX um bo-
cadinho uma boa imagem e, portanto, 
acho que agora, havendo alguns resul-
tados, ainda não estão a ser muito va-
lorizados. Mas penso que a “obrigação” 
da ciência é dar continuidade a essa in-
vestigação até realmente a humanidade 
poder tirar proveito das coisas. 

ROMD - Seríamos mais evoluídos 
se já tivéssemos feito um caminho 

mais efetivo em matéria de auto-
conhecimento ou é algo que vamos 
descobrindo até ao dia em que mor-
remos?

LP - Eu acho que há demasiada gente 
a viver de forma superficial e muito dis-
traída com a materialidade das coisas. 
Isso tem trazido à humanidade uma 
postura de algum desequilíbrio social, 
financeiro, neste momento de saúde, e 
ambiental. Nos mais diversos desequi-
líbrios, percebemos que alguma coisa 
está mal e, para mim, a essência é de 
facto as pessoas estarem muito focadas 
na materialidade e pouco focadas na 
essência das coisas. Os grandes valores 
universais, aquilo que cada um de nós é 
e aquilo que cada um de nós está a fa-
zer neste momento, à medida que haja 
um maior esclarecimento nestas áreas, 
naturalmente, aumentará o respeito 
pelo outro, enquanto seres humanos, 
enquanto animais, enquanto plantas, 
enquanto minerais, enquanto todas as 
suas formas. Portanto, penso que à me-
dida que se o ser humano se for conhe-
cendo a si próprio, e valorizando aquilo 
que há de essencial em si, serão criadas 

condições para que o mundo seja mais 
equilibrado. 

Se esse conhecimento tivesse sido 
mais atrás, neste momento teríamos 
um mundo mais equilibrado, se andou 
agora, teremos mais à frente. 

ROMD – Todos temos uma missão?

LP - Para mim, faz sentido a teoria das 
vidas sucessivas. Eu acho que cada um 
de nós vem à Terra como quem vai à 
escola: para aprender com tudo e com 
todos. Aprender com quem sabe mais, 
seguindo os bons exemplos e para 
aprender com quem sabe menos, pro-
curando não seguir os maus exemplos 
que lhe estão a ser dados. Portanto, eu 
acho que aquilo que há de essencial 
na nossa presença na Terra é precisa-
mente procurar estar atento e disponí-
vel para aprender todos os dias e, diria, 
todas as horas. Se estamos atentos e 
disponíveis para isso, podemos apren-
der com as coisinhas mais pequenas. 

Acho que é essencialmente essa a nos-
sa missão: aprender. Admito que cada 
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um de nós, de acordo com o seu nível 
evolutivo, com as suas condições ge-
rais, provavelmente poderá escolher o 
ambiente que lhe é mais propício para 
vir à terra. 

ROMD - A pandemia trouxe momentos 
de reflexão e introspeção coletiva. 
Na sua opinião, o ter continua a so-
brepor-se ao ser ou temos aqui uma 
oportunidade de viragem na forma 
como encaramos a existência?

LP - Eu não acredito muito em grande 
mudança, digamos espetacular, de um 
momento para o outro, de um dia para 
o outro, de um ano para o outro. A tra-
jetória evolutiva que a humanidade está 
fazendo, quer em termos individuais, 
quer coletivos, é algo progressivo, mas 
relativamente lento. As coisas não se 
fazem aos saltos. 

Em termos individuais, acho que 
quando detetamos o nosso erro, se 
diariamente procurarmos dar alguns 
minutos do nosso dia para verificar se 
nas últimas 24 horas cometemos esse 

erro ou não, e se o cometemos, o por-
quê, o que é que o despoletou, como re-
solvê-lo, e se nos prepararmos para se 
nos próximos dias voltar a surgir uma 
situação desse tipo, como devemos fa-
zer, e se prometermos a nós próprios, 
pelo menos nas próximas 24 horas não 
o fazer, eu penso que esta é uma forma 
eficaz de ao fim de alguns dias, sema-
nas, meses ou anos, vencermos essa 
situação, vencer-nos a nós próprios e 
evoluirmos. Mas, penso que isso não 
é de um dia para o outro, necessita de 
um esforço honesto e firme.

ROMD – Até porque a sociedade atual 
afasta-nos disso…

LP – Sim, mas acho que se cada um de 
nós guardar 10 ou 15 minutos por dia 
para se focar nisso, mais cedo ou mais 
tarde vai conseguir. É um aprendizado, 
que se faz em esforço, no bom sentido 
do termo, até porque quando nos ven-
cemos a nós próprios, sentimos mo-
mentos de grande vibração espiritual, 
percebemos que estamos verdadeira-
mente mais ricos.

E, em termos coletivos, penso o mes-
mo. Não é de um dia para o outro, tem 
que ser ponderada, amadurecida, tra-
balhada no sentido de coletivamente 
melhorarmos. Mas, tendo a concor-
dar que os anos de 2020 e 2021 foram 
importantes nisso. Tivemos uma 
oportunidade ótima para amadurecer, 
para percebermos a importância dos 
verdadeiros valores, desde o cumpri-
mento da palavra até àquele que é se 
calhar o valor mais elevado, do afeto, 
da amizade, do amor incondicional. 
Agora, olho em volta e acho que de 
facto há muito para fazer em todos os 
aspetos. E a melhor maneira de resol-
ver isso é que cada um se foque na-
quilo que lhe cabe fazer. Se cada um 
fizer a sua parte, naturalmente que 
a humanidade progredirá no sentido 
favorável. 

ROMD - O que é o amor incondicional, 
na sua perspetiva? 

LP - Na minha perspetiva, é querer-
mos para os outros, em geral, mais, 
melhor 
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do que queremos para nós próprios, 
respeitando totalmente não são só 
os seres humanos, mas as pedras da 
calçada, os animais, as mais diversas 
plantas. Respeitando e desenvolvendo 
um afeto que invada todas as partí-
culas do universo, sentirmo-nos unos 
com as plantas e, portanto, incapazes 
de as prejudicar, porque nos sentimos 
partículas essencialmente do mesmo 
todo. Isso para mim é o amor universal, 
incondicional. 

ROMD - A escrita também não deixa 
de ser um ato de amor. Como entrou 
a escrita na sua vida, “Serenamente”, 
como a sua primeira obra? 

LP – Desde jovem que gostava de ler e 
escrever. Lembro-me de, com uns 7/8 
anitos, pôr O Primeiro de Janeiro no 
chão e estar de joelhitos a ler o jornal. A 
minha mãe ensinou-me a ler e a escre-
ver antes de eu ir para a escola. Portan-
to, fui fazendo a educação primária um 
bocadinho na frente.

Já adulto, a minha ideia era até aos 
40 anos focar-me muito em aprender 
com a vida, com aquilo que esta me 
proporcionava para aprender e em pro-
curar fazer o meu percurso. Portanto, 
achava que não teria muito tempo para 
escrever para alguém ler. Pensava 
que se tudo corresse bem, à volta dos 
40 surgiria uma oportunidade e assim 
foi.  Com 38/ 39 anos, com um grupo 
de amigos constituímos uma revista a 
partir do Porto. Chamava-se A Razão, 
existiu durante sete anos e meio e 
deu-me a oportunidade de escrever. A 
seguir surgiu um convite do Jornal de 
Notícias, onde durante 16 anos escrevia 
um artigo de opinião, ao domingo de 
manhã. Depois, alguém me disse que 
podia compilar os textos do JN e editar 
um livro, até que peguei num conjunto 
de alguns textos e mandei para três 
editoras. Como normalmente acontece, 
duas nem sequer me responderam e a 
ASA deu-me a oportunidade de editar. 
Sempre escrevi por prazer de partilhar 
as minhas ideias, a minha experiência. 

Nunca cobrei um tostão, nem à Razão, 
nem ao JN, nem às editoras, primeiro 
a ASA, agora a Gradiva. Os direitos de 
autor encaminho-os para instituições 
de utilidade pública.

ROMD – A escrita é também uma forma 
de se autoconhecer?

LP - Sim. Quando pego num tema, co-
meço a ponderar, a abordar e a estudar. 
Naturalmente que também há ali uma 
fase de autoconhecimento, de valoriza-
ção de coisas que não estava a valorizar 
antes. É também uma forma de desen-
volvimento pessoal. Faço-o por prazer e 
não o quero conspurcar com interesses 
materiais, na medida em que também 
não preciso disso. Procuro separar as 
coisas. Escrevo por paixão.

ROMD – Há pouco referia que tinha 
a vida muito definida até uma certa 
idade. Não colide com a ideia da espiri-
tualidade, do Carpe Diem? Nunca teve 
receio que a sua missão acabasse an-

    Em 2018, Luís Portela lançou o livro “Da Ciência ao Amor”
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tes de concluir esses projetos e partir 
para outros?

LP - Nunca senti isso, nem perspetivo 
as coisas assim. Pelo contrário. Eu 
acho que quando procuramos planear 
as coisas e o fazemos de uma forma 
pura de intenções, as coisas vão acon-
tecendo com naturalidade. Eu não 
estava a amputar nada de mim, estava 
pelo contrário a querer potenciar tudo 
aquilo que tinha para dar. E quando 
profissionalmente queremos fazer as 
coisas a sério, temos que ser rigorosos 
no planeamento e só assim podemos 
fazer coisas bonitas.

Houve um tempo em que estava mais 
focado em determinadas coisas, per-
cebendo que à frente me ia focar mais 
noutras. E isso tinha de acontecer as-
sim. Quem planeia com rigor, coloca à 
sua disposição um instrumento muito 
importante para que as coisas se façam 
a acontecer bem. Desde que não fique 
agarrado àquilo que planeou de uma 
forma radical. Ao longo do tempo vão 
surgindo situações novas, obstáculos, 
facilidades, coisas que não estavam 
previstas e, naturalmente, quem faz um 
bom planeamento também tem que se 
ajustar às situações, de forma a progre-
dir com a maior eficácia possível. 

Portanto, não me parece que um bom 
planeamento seja anti-evolução, quer 
em termos materiais, quer espirituais, 
pelo contrário, acho que é uma maneira 
de nos prepararmos para podermos 
atingir bons objetivos. Repare, em 
termos espirituais, também podemos 
planear a nossa vida. O processo de 

autoconhecimento, de análise diária de 
cada um de nós, que há pouco referi, é 
uma coisa que também se planeia, para 
procurar no mínimo período de tempo 
atingir mais um nível, dominar uma ca-
racterística inferior e de sublimá-la. Se 
fizermos isto, em pequena escala, mas 
também maior, podemos em termos 
espirituais planear um determinado 
tipo de desenvolvimento. Claro que será 
errado agarrar-se a isso e não estar 
atento, nem disponível para mais nada. 
Tem que haver uma flexibilidade para se 
adaptar às situações. 

A mim parece-me importante planear, 
definir as coisas, objetivos, metas inter-
calares e depois deixar a vida acontecer. 

ROMD - Faz parte do livre-arbítrio?

LP - Faz parte, mas é um exercício 
de livre-arbítrio. O contrário pode ser 
abdicar de o utilizar e estarmos numa 
posição de comodismo e preguiça. Infe-
lizmente, olho à volta e vejo isso, tanto 
consumismo, tanto hiper-materialismo. 

ROMD - Com um percurso de vida tão 
rico e diversificado, qual é o legado 
que gostaria de deixar?

LP - Não estou a pensar deixar legado 
nenhum. Aquilo que eu gostaria era de 
cumprir, de fazer o melhor possível, 
quer termos materiais, quer espirituais, 
para mim e para os outros. É aí que 
estou focado. 

ROMD - E a viagem ao Tibete? Vai 
avançar?

LP - Provavelmente, não. Quando tinha 
13/ 14 anos, parecia-me que deslocar-
-me ao Tibete, passar lá algum tempo, 
e eventualmente até ficar lá, poderia 
ajudar-me numa viagem ao meu co-
nhecimento e ao meu domínio de mim 
próprio, de desenvolver uma certa 
autopurificação. Desejava ir e eventual-
mente tornar-me um monge tibetano. 
Mas a vida vai dando umas certas voltas 
e fui ponderando que se estamos na 
Terra, provavelmente, é para vivenciar-
mos as coisas que ela nos proporciona. 
Era bonito eu fazer uma autopurificação 
numa redoma, longe do mundo, mas 

era ainda mais bonito fazê-lo em con-
tacto com o mundo e, por isso, a ideia 
do Tibete foi-se desvanecendo. Embora 
mantivesse ao longo da vida o desejo de 
um dia lá ir, já não no sentido de ficar 
lá, mas de conhecer outras realidades, 
uma certa experiência. Só que o Tibete 
é hoje uma realidade que em termos 
políticos e sociais é muito questionável. 
Portanto, vou ponderando que mais 
ano, menos ano, gostaria de visitar o 
Nepal ou o Butão, onde provavelmente 
encontrarei mosteiros mais em sintonia 
com aquilo que eu quero encontrar e 
quero aprender. 

ROMD - Encontra alguma explicação 
para muitos médicos serem também 
escritores? Será uma forma de catar-
se?

LP - Cada caso é um caso diferente. 
Agora o que eu admito é que o ser hu-
mano escolhe a medicina como um sa-
cerdócio, como forma de estar na vida 
para servir os outros, tenderá a ser uma 
pessoa com um humanismo e uma sen-
sibilidade talvez um bocadinho superior 
à generalidade das pessoas. 

E, por isso, acho que os médicos são 
muito voltados para a arte em geral.

ROMD - Conhece bem os médicos 
dentistas. Que mensagem gostava de 
deixar?

LP - Os médicos dentistas em Portu-
gal têm nível de formação muito bom, 
invulgar no contexto internacional. Fui 
percebendo ao longo da minha carreira 
e, nomeadamente, quando fui presiden-
te do Health Cluster Portugal que, de 
facto, a medicina dentária portuguesa 
tem um nível muito bom no plano inter-
nacional. Quando se fala em turismo de 
saúde, se o país se focar nisso, penso 
que a medicina dentária terá aqui uma 
posição relativamente importante a 
jogar. A minha mensagem é de grande 
respeito pela medicina dentária e por 
uma Ordem que terá sido das mais 
dinâmicas em Portugal, nas últimas 
décadas, procurando desenvolver a 
profissão e animando todos os anos 
com um congresso fantástico os seus 
os seus membros. 

“ Sempre escrevi 
por prazer 
de partilhar 
as minhas 
ideias, a minha 
experiência”
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