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Editorial

“Sem um planeamento adequado da formação de médicos dentistas para o 
mercado de trabalho em Portugal não será possível, através do aumento da 
procura, da acessibilidade e do financiamento público, equilibrar os pratos 
da balança”

Estávamos a 19 de julho de 1987, tínhamos 
346 médicos dentistas e já se afirmava a pés 
juntos que este número era excessivo para 
as necessidades de Portugal.

O que não se levava em linha de conta era o 
facto da procura estar igualmente a crescer 
exponencialmente.

Alguns decisores políticos e académicos, 
nomeadamente na área da saúde pública, 
teriam facilmente chegado a essa conclusão 
pela análise da prevalência das doenças da 
cavidade oral da população de então. 

A necessidade que existia nas pessoas iria 
inevitavelmente e rapidamente transfor-
mar-se em procura de assistência.

E é neste fator que residia, e ainda resi-
de, uma parte importante desta questão: 
a transformação da necessidade em pro-
cura.

Esta transformação depende de um conjun-
to de fatores que não apenas do ratio médi-
co dentista/habitante:
- a capacidade económica da população;
- a sua distribuição etária;
- as políticas de saúde no seu global; 
- a prevalência das doenças, nomeadamente 
de cárie dentária, doença periodontal, entre 
outras;
- a organização do sistema de saúde;
- a existência ou não de sistemas de seguros, 
convenções ou reembolsos, públicos ou pri-
vados, para os procedimentos e reabilitação;
- a existência de profissionais de saúde oral 
e sua articulação;
- o número e a distribuição geográfica dos 
médicos dentistas;
- a sua mobilidade, particularmente na Eu-
ropa; 
- a sua distribuição etária e por género.

E, finalmente, a literacia da população em 
termos de saúde e saúde oral em particular.

Todos estes fatores gerais, e outros mais es-
pecíficos, traduzem-se no que designamos 
normalmente por acessibilidade da popula-
ção a cuidados de saúde oral.
Dos anos 80, quando os primeiros médicos 
dentistas chegaram ao mercado de traba-
lho, até à data, um longo caminho foi per-
corrido. Teríamos então talvez 5 a 10% da 
população com acesso pelas razões atrás 
expostas, à medicina dentária.

Nos dias de hoje, segundo o Barómetro 
2019, do Observatório de Saúde Oral da 
OMD, 31,6%, ou seja, quase um terço dos 
portugueses nunca visita o médico dentista 
ou apenas o faz em situação de extrema ne-
cessidade. 

Identificar esta realidade, através dos 
estudos da Ordem, é fundamental para 
sabermos todos por onde devemos in-
vestir esforços. Porque a promoção do 
acesso à medicina dentária é uma tare-
fa de todos, da Ordem com certeza, dos 
médicos dentistas, da sociedade no seu 
todo.

Para além dos alertas públicos, iniciativas 
como a recente campanha multimeios que 
a OMD levou a cabo de sensibilização para 
a saúde oral e valorização dos médicos 
dentistas na TV, imprensa, exterior (rede 

multibanco) e internet, em que se chama a 
atenção para a importância da saúde oral, 
por via do apelo a uma vida com espon-
taneidade, segurança e paixão são funda-
mentais.
É, também, por aqui o caminho: investir na 
melhoria da literacia em saúde oral, da aces-
sibilidade da população, da transformação 
das necessidades gritantes de grande parte 
da população em procura de cuidados de 
medicina dentária.

As conclusões do estudo “Os Números da 
Ordem 2019” mostram que há 9.385 médi-
cos dentistas a exercer exclusivamente em 
Portugal. 

O que mudou de julho de 1987 para os dias 
de hoje?
Tem sido possível, embora com dificuldade, 
absorver em Portugal, através do aumento 
da procura, da acessibilidade e da mobilida-
de dentro do espaço europeu, os médicos 
dentistas que se vão formando. Note-se que 
segundo a Organização Mundial de Saúde, 
nos países da região europeia, a cárie dentá-
ria aos 6 anos varia de 20% a 90%. No grupo 
dos 65–74 anos, a prevalência de edentulis-
mo varia de 20 a 50%. Em toda a Europa, há 
muito a fazer!

Em Portugal, medidas como a inserção de 
médicos dentistas no SNS ou o recentemente 
anunciado alargamento do cheque-dentista 
a partir dos 2 anos constituem exemplos de 
políticas públicas, com financiamento públi-
co, que muito contribuem para trazer para 
a órbita da medicina dentária a população 
que a ela não tem acesso.

No entanto, sem um planeamento ade-
quado da formação de médicos dentistas 
para o mercado de trabalho em Portugal 
não será possível, através do aumento 
da procura, da acessibilidade e do finan-
ciamento público, equilibrar os pratos da 
balança.

Não sendo a Ordem que o pode fazer, a pa-
lavra está nas instituições de ensino e no Es-
tado. Mas, estamos aqui para ajudar.

Saudações do
Bastonário,

Orlando Monteiro da Silva

A million dollar question: quantos médicos 
dentistas devemos ter em Portugal?
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André Moz Caldas
Médico dentista no Executivo de António 
Costa
André Moz Caldas é um dos novos rostos do 
Governo. O médico dentista será secretário 
de Estado da Presidência do Conselho de Mi-
nistros no novo Governo.

Nasceu em Lisboa em 1982, e é licenciado 
em Direito pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, onde também obteve o 
grau de mestre em História do Direito (Di-
reito Romano). Encontra-se, atualmente, a 
desenvolver a dissertação de doutoramento 
em Direito Romano na mesma faculdade.

É, igualmente, licenciado em Medicina Den-
tária pela Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade de Lisboa, onde também 
concluiu o ciclo de estudos conducente ao 
grau de mestre. Médico dentista e advoga-
do (com as inscrições suspensas voluntaria-
mente nas respetivas ordens profissionais 
devido ao exercício de funções públicas), é 
atualmente assistente convidado da Facul-

dade de Direito da Universidade de Lisboa 
(desde 2012).

Na Ordem dos Médicos Dentistas, André 
Moz Caldas desempenhou funções de asses-
sor jurídico no Conselho Deontológico e de 
Disciplina entre outubro de 2013 e julho de 
2014.

Exerceu, entre outras, as funções de pre-
sidente do Conselho de Administração do 
OPART - Organismo de Produção Artística, 
E. P. E. (2019), chefe do gabinete do minis-
tro das Finanças do XXI Governo Constitu-
cional (2015-2019), presidente da Junta 
de Freguesia de Alvalade (2013-2018) 
e membro do Conselho Geral da 
Universidade de Lisboa (2008-
2012).

É autor de diversas publi-
cações.
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Novo Governo
Marta Temido mantém pasta da Saúde
Já são conhecidas as caras do XXII Governo 
Constitucional e na Saúde não há novida-
des. A ministra da Saúde foi reconduzida 
no cargo, que assumiu há um ano, aquan-
do a saída de Adalberto Campos Fernan-
des. Marta Temido é natural de Coimbra 
e doutorada em Saúde Internacional pelo 
Instituto de Higiene e Medicina Tropical da 
Universidade Nova de Lisboa. 

Foi subdiretora do Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical e presidente não exe-
cutiva do Conselho de Administração do 
Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa. É 
especializada em Administração Hospitalar 
pela Escola Nacional de Saúde Pública da 
Universidade Nova de Lisboa. Entre 2016 e 
2017, a ministra foi presidente do Conselho 
Diretivo da Administração Central do Siste-
ma de Saúde (ACSS).

Integram a equipa de Marta Temido a secre-
tária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila 
Madeira, que sucede a Francisco Ramos, e 
o secretário de Estado da Saúde, António 
Lacerda Sales, que substitui Raquel Duarte. 

Licenciada em Economia e mestre em Finan-
ças pelo INDEG/ISCTE, Jamila Madeira inte-
gra os quadros da REN - Redes Energéticas 
Nacionais desde 1997, onde desempenhou 
funções como diretora para a Agenda Eu-
ropeia de Energia. Na última legislatura, foi 
vice-presidente do grupo parlamentar do 
Partido Socialista detentor do pelouro da 
Saúde.

António Lacerda Sales é licenciado em 
Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra e autor de pu-

blicações na área da medicina desportiva 
e do envelhecimento saudável e ativo. Na 
anterior legislatura, integrou a Comissão 
de Assuntos Europeus, a Comissão de Saú-
de (coordenador do grupo parlamentar), 
a Comissão de Defesa Nacional (suplente) 
e a Comissão de Ambiente, Ordenamen-
to do Território, Descentralização, Poder 
Local e Habitação (suplente), o Grupo de 
Trabalho para o Acompanhamento da 
Problemática da Diabetes e o Grupo de 
Trabalho para o Acompanhamento das 
Doenças Oncológicas.

Marta Temido, 
ministra da 
Saúde
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Legislação do tabaco
Multas até 250 euros por atirar 
beatas para o chão

A lei que aprova medidas para recolha e 
tratamento dos resíduos de tabaco entrou 
em vigor a 4 de setembro e desafia consu-
midores e produtores a preservar o meio 
ambiente. 

As pontas de cigarros, charutos ou outros ci-
garros contendo produtos de tabaco passam 
a ser equiparadas a resíduos sólidos urbanos. 
O seu “descarte em espaço público” é proi-
bido e a lei prevê coimas que variam entre os 
25 e os 250 euros. Já os “estabelecimentos co-
merciais, designadamente de restauração e 
bebidas, os estabelecimentos onde decorram 
atividades lúdicas e todos os edifícios onde é 
proibido fumar devem dispor de cinzeiros e 
de equipamentos próprios para a deposição 
dos resíduos indiferenciados e seletivos pro-
duzidos pelos seus clientes”. Cabe-lhes tam-
bém proceder à limpeza num raio de cinco 

metros da área de ocupação comercial. Por 
outro lado, as tabaqueiras devem promover 
a utilização de materiais biodegradáveis no 
fabrico de filtros para tabaco. 

Estabelece-se ainda um “período transitó-
rio de um ano a contar da data da entrada 
em vigor” e o Governo tem 180 dias para 
criar um sistema de incentivos para os es-
tabelecimentos que têm de ter cinzeiros e 
promover campanhas de sensibilização. 

A Lei n.º 88/2019 de 3 de setembro resulta 
de um projeto de lei apresentado pelo PAN, 
aprovado a 14 de junho. 

O tabaco é um dos principais fatores de 
risco para a saúde oral. Os fumadores têm 
entre 5 a 20 vezes mais probabilidade de 
vir a desenvolver cancros orais e da faringe 

do que um não-fumador. Deixar de fumar 
reduz, ao fim de cinco anos, em 50% as hi-
póteses de contrair cancro oral. Uma beata, 
além de pesticidas e herbicidas, contém to-
das as substâncias cancerígenas decorrentes 
da queima do cigarro: alcatrão, nicotina, 
arsénio, monóxido de carbono, cianeto de 
hidrogénio, benzeno ou acetona.

Lei aprova 
Carta para Participação Pública em Saúde
A Carta para a Participação Públi-
ca em Saúde destina-se a fomen-
tar a participação por parte das 
pessoas, com ou sem doença e 
seus representantes, nas decisões 
que afetam a saúde da popula-
ção, e a incentivar a tomada de 
decisão em saúde assente numa 
ampla participação pública.

A lei 108/2019, que aprova a Carta 
para Participação Pública em Saúde, 
foi publicada a 9 de setembro, em 
Diário da República. O diploma de-
fine que “o ministério que tutela a 
área da saúde, através da Direção-
-Geral da Saúde, inclui, no Plano 
Nacional de Saúde e nos programas 
de saúde prioritários, as prioridades 
e as medidas a implementar, assim 
como os recursos necessários, para 
promover e institucionalizar a parti-
cipação pública em saúde”. 

O documento, que agora passa a 
designar-se por Carta, “pretende 
ainda promover e consolidar a par-
ticipação pública a nível político e 
dos diferentes órgãos e entidades 
do Estado, em Portugal, através do 
aprofundamento dos processos de 
participação já existentes e da cria-
ção de novos espaços e mecanismos 
participativos”.  

“O Governo regulamenta a presente 
lei no prazo máximo de 90 dias após 
a sua publicação”, lê-se na Carta.

O diploma prevê ainda que cabe aos 
“serviços e estabelecimentos de saú-
de do Serviço Nacional de Saúde e os 
demais serviços, organismos e enti-
dades do ministério que tutela a área 
da saúde, assim como a Assembleia 
da República” divulgar a Carta para a 
Participação Pública em Saúde.
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Calendário de eventos 2020

Formação contínua regressa em janeiro
Ano novo, novos cursos. O programa do Centro de Forma-

ção Contínua para 2020 está fechado e surge com algumas 

novidades, nomeadamente no que respeita à formação 

modular. No próximo ano, a aposta recai nas áreas da en-

dodontia, periodontologia e disfunção temporomandibu-

lar. Os três cursos modulares e respetivos hands-on terão 

lugar no Porto e em Lisboa. 

Como é habitual, estão previstos 14 cursos de fim de 

dia, distribuídos de norte a sul do país. Na Páscoa, as 

Jornadas da Primavera regressam a Vilamoura para três 

dias de formação intensiva, repartida pelas áreas da 

dentisteria, cirurgia oral, implantologia, oclusão, orto-

dontia e endodontia. 

Em 2020, o calendário de eventos está ainda mais acessível. 

Além de estar disponível para todos os associados na pági-

na eletrónica da OMD, consta também da aplicação móvel 

da Ordem dos Médicos Dentistas. Nesta plataforma, pode 

consultar e guardar os seus cursos favoritos, tirar notas, re-

ceber alertas e ver os vídeos, entre outras funcionalidades. 

Faça download através da App Store e Google Play.
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Fim do regime de exceção

Receita em papel acaba em março de 2020
Todos os médicos dentistas vão prescrever eletronicamente 

as receitas para os seus doentes, incluindo os inadaptados. 

A portaria, assinada pelo ex-secretário de Estado Adjunto e 

da Saúde Francisco Ramos está já em vigor, mas inclui um 

período transitório até 31 de março de 2020, data em que os 

profissionais que alegam inadaptação aos sistemas informá-

ticos deixam de poder prescrever manualmente. 

Excecionalmente, a receita poderá ser manual, nos casos de 

“falência do sistema informático, de indisponibilidade da pres-

crição através de dispositivos móveis, ou nas situações de pres-

crição em que o utente não tenha a possibilidade de receber a 

prescrição desmaterializada ou de a materializar”. 

São cerca de 400 os médicos dentistas e médicos inscritos nas 

respetivas ordens profissionais como inadaptados aos siste-

mas de informação e prescrição. Para os que desejarem, os 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) vão dis-

ponibilizar formação. 
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Campanha de sensibilização

“Não deixes de ser como és. Cuida da tua 
saúde oral”

Ligou a televisão e deparou-se com uma men-

sagem da OMD? Ou enquanto folheava o jor-

nal ou utilizava o multibanco? É a mais recen-

te campanha da Ordem dos Médicos Dentistas 

de sensibilização para a importância da saúde 

oral e valorização dos médicos dentistas. 

“Não deixes de ser como és. Cuida da tua saú-

de oral. Consulta um médico dentista.” é o slo-

gan da campanha que estreou em setembro. A 

ação inspirou-se na definição de “saúde oral” 

adotada pela FDI World Dental Federation: 

“é multifacetada e inclui, mas não se limita, 

à capacidade de falar, sorrir, cheirar, saborear, 

tocar, mastigar, engolir e de transmitir um sem 

número de emoções através de expressões fa-

ciais com confiança e sem dor nem desconfor-

to, bem como sem doenças do complexo cra-

niofacial”.

Assim, recorrendo a pequenos prazeres do 

dia-a-dia, em imagens e curtos spots de vídeo, 

a ação alerta para a importância de sorrir, can-

tar, beijar, saborear, espantar ou contar segre-

dos. O médico dentista é a figura central na 

concretização destes pequenos atos, cujo papel assenta no 

cuidado e prevenção de uma boa saúde oral para uma vida 

com espontaneidade, segurança e paixão.

No lançamento da campanha, o bastonário da OMD revelou 

que “esta é mais uma das várias iniciativas que a OMD tem 

vindo a desenvolver no sentido da promoção da acessibili-

dade da população à medicina dentária e da consulta regu-

lar ao médico dentista”. Orlando Monteiro da Silva explicou 

que “o objetivo desta nova iniciativa é sublinhar o impacto 

que a saúde oral tem na saúde em geral e na nossa qualida-

de de vida, numa campanha que quisemos que se diferen-

ciasse pela positiva, com um tom mobilizador e entusiasta, 

procurando posicionar os médicos dentistas como aliados 

para uma vida feliz, plena de saúde e bem-estar”.

A iniciativa apresentou-se ao público com um spot de 20” 

assente num conjunto de momentos do quotidiano e em 

spots de 10” com mensagens complementares que foram 

igualmente divulgadas em imprensa, rede multibanco e on-

line (com enfoco nas redes sociais): “Não deixes de sorrir/de 

beijar/de cantar/de te espantar’”.
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Numa missiva enviada aos dirigentes dos 
partidos políticos que concorreram à Assem-
bleia da República, a OMD apela a que o fu-
turo programa de Governo inclua soluções 
para aumentar a acessibilidade dos portu-
gueses à saúde oral. 

Em carta aberta e sob o mote “Saúde oral é 
saúde geral. É qualidade de vida”, a Ordem 
dos Médicos Dentistas defendeu, mais uma 
vez, uma solução integrada em termos de 
saúde pública ao nível preventivo. Para al-
cançar esse objetivo é fundamental alargar 
o cheque-dentista a partir dos dois anos e 
aos desdentados totais, permitir a reabilita-
ção com próteses dentárias e criar um che-
que-dentista “urgência” para dar resposta 
às situações de dor e trauma dentário.

Para corrigir a exclusão de grande parte 
da população dos cuidados de saúde oral, 
a OMD propõe que nesta legislatura sejam 
criados benefícios fiscais no acesso a cui-
dados de saúde oral e próteses dentárias, 
e implementados mecanismos de compar-
ticipação para consultas, tratamentos e 
reabilitação. E dá o exemplo dos Sistemas 
Regionais de Saúde (SRS) dos Açores e da 
Madeira, onde tal já se verifica. E reforça 
que tanto o continente, como as regiões au-
tónomas, não têm assegurados os cuidados 
de medicina dentária no que se refere a po-
pulação hospitalizada, vítimas de acidentes 
e pacientes especiais. Recomenda, por isso, a 
incorporação de médicos dentistas nos hos-
pitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 
Serviço Regional de Saúde. 

Em relação ao SNS, a carta volta a referir a 
importância da criação da carreira específica 
de médico dentista, que foi aprovada pelo 
Ministério da Saúde e continua a aguardar a 
assinatura do ministro das Finanças.

Medida igualmente fundamental para a 
melhoria do acesso aos cuidados de medici-
na dentária é a sua integração na medicina 
do trabalho. 

AGIR PARA A EMPREGABILIDADE
O bastonário da OMD, que assina o docu-
mento, pede aos ministérios da Saúde, da 
Educação e às faculdades que juntos ade-
quem a formação em medicina dentária às 
“necessidades efetivas reais do país”, para 
que se evite formar “médicos dentistas sem 
ter em conta a empregabilidade que Portu-

Carta aberta 

Ordem pede medidas a novo Governo
gal oferece no setor privado, 
onde exercem cerca de 97% 
dos médicos dentistas, ten-
do em conta também que a 
oferta de emprego pública 
no SNS para médicos den-
tistas é ainda incipiente e 
precária”.

Por fim, Orlando Monteiro 
da Silva salienta que “uma 
política que separa a saúde 
oral da saúde no seu todo 
acarreta enormes custos 
para os indivíduos, mas 
também para o Estado. 
Isto numa altura em que 
paradoxalmente dispo-
mos em Portugal de uma 
medicina dentária que 
atingiu um nível cientí-
fico e profissional que 
a coloca a par das mais 
evoluídas do mundo”.

PARTIDOS RES-
PONDEM A REPTO
Com a tomada de posse 
do novo Governo, ini-
ciou-se um novo ciclo 
que a OMD considera 
ser uma oportunidade 
para implementar me-
didas que permitam o 
acesso dos portugue-
ses à medicina dentária. 
Motivo que levou a Ordem a enviar uma 
carta, antes das eleições legislativas, a to-
dos os candidatos à Assembleia da Repú-
blica para que neste mandato desenvol-
vam uma estratégia para a saúde oral. Um 
documento que viria a ser amplamente 
divulgado pela comunicação social (32 no-
tícias publicadas pela imprensa generalista 
e especializada). 

O Partido Socialista (PS) respondeu, re-
metendo as propostas que os socialistas 
levaram a eleições. Para garantir o obje-
tivo de dar uma equipa de saúde familiar 
a todos os portugueses, o PS afirmou no 
seu programa que pretende “continuar a 
diferenciar os cuidados de saúde primá-
rios, melhorando a sua resolutividade”, 
nomeadamente “generalizando os cuida-
dos de saúde oral”. Para tal, comprome-
teu-se a aumentar “a cobertura de me-

dicina dentária no SNS, nomeadamente 
através dos centros de saúde e em colabo-
ração com os municípios”. No programa 
eleitoral propôs também alargar o “che-
que-dentista a todas as crianças entre os 
2 e os 6 anos”, “de modo a permitir a ob-
servação e deteção precoce de problemas 
de saúde oral”. 

O PCP comunicou à OMD que “há muito 
defende, sobre a qual já foi possível em 
vários momentos discutir com a Ordem 
dos Médicos Dentistas, que a solução para 
os problemas resultantes da falta de cui-
dados com a saúde oral está na contrata-
ção de médicos dentistas para o Serviço 
Nacional de Saúde e a sua integração ple-
na nos Cuidados Primários de Saúde. Esta 
é também uma forma de valorizar os mé-
dicos dentistas nos planos social, profissio-
nal e salarial”.
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Competências setoriais em medicina dentária 

Sedação consciente, 
harmonização facial e gestão no 
topo das preferências

A OMD prepara-se para iniciar o proces-
so de criação e implementação de com-
petências setoriais na profissão. Para tal, 
auscultou os seus membros para identifi-
car as aptidões que estes consideram prio-
ritárias.

Cabe à Ordem dos Médicos Dentistas de-
finir e regulamentar as competências se-
toriais dos médicos dentistas, uma missão 
atribuída pelo seu Estatuto (artigo 9.º, 
ponto 2, alínea i) e que vai de encontro 
aos novos desafios impostos pelo desen-
volvimento da profissão. Para acompa-
nhar a evolução dos conhecimentos téc-
nicos e científicos, assim como incentivar 
o enriquecimento e aprendizagem contí-
nua dos profissionais de medicina dentá-
ria, a OMD vai avançar com a promoção 
destas valências. 

No inquérito enviado à classe, entre as 
áreas sugeridas, os médicos dentistas ele-
geram a sedação consciente (64,67%), a 
harmonização facial (56,53%) e a gestão 
de unidades de saúde (39,10%) como as 
competências que gostariam de ver regu-
lamentadas em breve. Além das opções 
apresentadas, sugeriram ainda a imple-
mentação de outras novas competências, 
com destaque para a ortopedia funcional 
dos maxilares e a implantologia. A Ordem pretende com esta iniciativa 

contribuir para o alargamento dos hori-
zontes da medicina dentária, oferecendo 
aos seus membros ferramentas adicionais 
num contexto crescentemente compe-
titivo e valorizador da profissão e das 
competências que lhe são reconhecidas. 
De igual forma, é mais um passo para 
o utente reconhecer o papel do médico 
dentista na saúde em geral e na qualida-
de de vida. 

As competências setoriais em medici-
na dentária, num painel de antevisão, 
serão debatidas no 28º Congresso da 
OMD, no dia 15 de novembro, na sessão 

“Na Ordem do Dia”. Serão abordadas 
as seguintes áreas: gestão de unidades 
de saúde, medicina dentária forense, 
harmonização facial, acupuntura em 
medicina dentária, medicina dentária 
desportiva, medicina dentária do sono, 
sedação consciente, ozonoterapia em 
medicina dentária e medicina dentária 
do trabalho. 

Poderá consultar o programa na nova apli-
cação móvel da Ordem dos Médicos Dentis-
tas, disponível na App Store e Google Play, 
e na página eletrónica da OMD em www.
omd.pt/congresso/2019/eventos/compe-
tencias-setoriais/.
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Lei de Bases da Saúde  

O que muda com o novo diploma?

O Presidente da República promulgou a 
nova Lei de Bases da Saúde, após um longo 
processo, marcado por avanços e recuos. 

A nova legislação insere a saúde oral na Base 
4, respeitante à “Política de saúde”, em que 
determina “o acesso […] à saúde oral, bem 
como o diagnóstico precoce”, como um dos 
fundamentos da política de saúde. 

Em nota divulgada pela presidência lê-
-se que o documento “preenche o critério 
substancial determinante da decisão presi-
dencial: o não comprometer, em nenhum 
sentido, as escolhas futuras do legislador, 
dentro do quadro definido pela Consti-
tuição”. A nota acrescenta que “nada na 
Constituição impõe ou proíbe ao Estado, ou 
seja, ao Serviço Nacional de Saúde, que ce-
lebre acordos supletivos e temporários com 
o setor social e com o setor privado, para a 
prestação de cuidados de saúde que lhe de-
veriam caber”. E conclui que, “este diploma 
permite a celebração desses acordos, sem os 
impor”, acrescenta.

Saiba quais os impactos da legislação na 
medicina dentária.

1. CARREIRA
A Base 28 (Profissionais de Saúde), alíneas 2 
e 6, e a Base 29 (Profissionais do SNS), alínea 
1, fazem referência à carreira dos profissio-
nais de saúde, definindo que aqueles “que 
trabalham no SNS têm direito a uma carrei-
ra profissional que reconheça a sua diferen-
ciação na área da saúde”. 

Ainda em relação à Base 28, o ponto 7 pre-
vê que “o membro do Governo responsá-
vel pela área da saúde organiza um registo 
nacional de profissionais de saúde, incluin-
do aqueles cuja inscrição seja obrigatória 
numa associação pública profissional”. 

2. SEGUROS
A Base 27 consagra o dever de informa-
ção ao subscritor, pelo segurador, quanto 
às condições do contrato. O mesmo dever 
recai também sobre os estabelecimentos 
prestadores de cuidados de saúde, quanto 
aos custos a suportar pela prestação dos 
cuidados de saúde ao abrigo de seguros e 
planos de saúde.

3. PARTICIPAÇÃO DE PRIVADOS
A Base 25 da lei menciona a possibilidade 
de celebração de “Contratos para a presta-
ção de cuidados de saúde”, “tendo em vista 
a prestação de cuidados e serviços de saúde 
a beneficiários do SNS, e quando o SNS não 
tiver, comprovadamente, capacidade para 
a prestação de cuidados em tempo útil”. 
Nesses casos, está prevista a realização de 
“contratos com entidades do setor privado, 
do setor social, bem como com profissionais 
em regime de trabalho independente, con-
dicionados à avaliação da sua necessidade”.

4. ESTADO E AUTARQUIAS
Em “Responsabilidade do Estado”, a Base 
6 define que cabe a este “a realização do 
direito à proteção da saúde”. Para tal, de-
verá fazê-lo “primeiramente através do 
SNS e de outros serviços públicos”, mas 

também “de forma supletiva e temporá-
ria”, mediante “acordos com entidades 
privadas e do setor social, bem como com 
profissionais em regime de trabalho inde-
pendente, em caso de necessidade funda-
mentada”.

O ponto 2 indica que “o Estado pode co-
meter a associações públicas profissionais 
o controlo do acesso e exercício da pro-
fissão, a possibilidade de propor normas 
técnicas e de princípios e regras deonto-
lógicas específicas, bem como um regime 
disciplinar autónomo”, duplicando o que 
já se encontra consagrado na Lei 2/2013 de 
10 de janeiro (que atribui às associações 
públicas profissionais estes poderes/ com-
petências).

A nova legislação dá também maior ênfase 
ao papel das “Autarquias locais” (Base 8), 
“no acompanhamento aos sistemas locais de 
saúde, com especial incidência nos cuidados 
de proximidade e nos cuidados na comuni-
dade, bem como no planeamento da rede 
de estabelecimentos prestadores e na parti-
cipação nos órgãos consultivos e de avalia-
ção do sistema de saúde”.

5. SISTEMA DE SAÚDE
A Base 19 estabelece o funcionamento do 
sistema de saúde e coloca o Serviço Nacional 
da Saúde como figura central: “o funciona-
mento do sistema de saúde não pode pôr 
em causa o papel central do SNS enquanto 
garante do cumprimento do direito à saú-
de” (ponto 1). 
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Os Números da Ordem 2019

OMD tem pela primeira vez mais de 
10 mil membros com inscrição ativa

A 31 de dezembro de 2018, a Ordem dos 
Médicos Dentistas registava 10.653 mem-
bros com inscrição ativa. É a primeira vez 
que ultrapassa a barreira dos 10 mil, reve-
lam Os Números da Ordem 2019.

Destes, 9.385 exercem atividade exclusi-
vamente em Portugal e 1.509 no estran-
geiro. Há ainda 327 médicos dentistas 
que trabalham em simultâneo em Portu-
gal e no estrangeiro e 847 inscritos que 
não exercem a profissão. 

A multiculturalidade está bem patente 
na OMD, embora represente menos de 
10% do universo de membros com inscri-
ção ativa. No total são 46 nacionalidades. 
Os brasileiros continuam em destaque 
(4,7%), mas nos últimos três anos tem 
sido notório o crescimento do número de 
italianos (149,3%) e espanhóis (112,3%). 

MENOS ESTUDANTES PORTU-
GUESES, MAIS ESTRANGEI-
ROS
A formação universitária portuguesa 
alcançou um valor acrescentado, sen-
do alvo do interesse de estudantes de 
outros países, dentro e fora da União 
Europeia. Nos últimos quatro anos, 
mais do que duplicaram e no ano le-
tivo 2018/2019 representavam 33% do 
total dos inscritos. Conclui-se assim 
que mais de um terço dos alunos das 
instituições portuguesas de ensino su-
perior são provenientes do estrangei-

do país”. “É um documento que con-
templa questões como a reestruturação 
curricular dos mestrados integrados, as 
saídas profissionais e a formação pós-
-graduada, que vai permitir considerar 
parâmetros de oferta e de procura de 
formação no que respeita à emprega-
bilidade, particularmente, as especifici-
dades da dinâmica do mercado portu-
guês”, esclarece.

EMIGRAÇÃO E INTERCÂMBIO
Nos últimos dois anos, revela o estudo, 
cresceu exponencialmente o número 
de membros com inscrição suspensa, 
justificada pelo exercício da ativida-
de no estrangeiro. O fluxo migratório 
dirige-se sobretudo para França, em-
bora o Reino Unido continue a ser o 
país onde mais médicos dentistas lusos 
exercem. 

Os profissionais com inscrição suspensa 
há mais de cinco anos – valor a partir do 
qual se presume que não voltarão a exer-
cer em Portugal – representam 54,1% do 
universo de suspensos. 

Combinando os números apresentados a 
31 de dezembro de 2018 com uma consul-
ta a todos os médicos dentistas com ins-
crição ativa, verifica-se que cerca de 8.8% 
destes não estão a exercer a profissão em 
Portugal. Com este indicador pode-se ve-
rificar que o rácio de número de habitan-
tes para um médico dentista é de 1.058. 
Para a Europa Ocidental, a Organização 
Mundial de Saúde recomenda um médico 
dentista para 1.500/ 2.000 habitantes. 

ro, sobretudo de França, Itália e Espa-
nha, entre outras nacionalidades. 

Perante esta nova realidade, Orlando 
Monteiro da Silva salienta que “o reco-
nhecimento internacional do ensino da 
medicina dentária em Portugal tem sido 
cada vez maior e muitos são os que esco-
lhem o nosso país para fazer a sua forma-
ção de base, prevendo-se que regressem 
depois ao seu país de origem, não vindo a 
ser membros ativos da OMD a exercer no 
nosso país”. “O número de cédula profis-
sional nada tem a ver com o número de 
médicos dentistas ativos que, por sua vez, 
não correspondem ao número de médi-
cos dentistas a exercer em Portugal”, es-
clarece. 

O bastonário explica, por isso, que “em-
bora o número de estudantes portu-
gueses tenha decrescido face ao último 
ano, verifica-se que o número de estu-
dantes de medicina dentária, no geral, 
aumentou 5,5%. Este número susten-
ta-se no forte aumento do número de 
estudantes estrangeiros, na casa dos 
37,5%, demonstrantes de uma mudança 
de paradigma nas universidades”. 

Mudança essa que, lembra Orlando 
Monteiro da Silva, desencadeou “a 
assinatura recente de um documento 
estratégico de ação entre a OMD e as 
sete faculdades de medicina dentária 
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Os números que importam
•  Total de membros inscritos na OMD (número de cédula)  12.259

•  Total de membros ativos que exercem, exclusivamente, em Portugal  9.385 

•  Total de membros ativos que exercem em Portugal e no estrangeiro  327 

•  Total de membros suspensos 1.415 

•  Total de membros que exercem, exclusivamente, no estrangeiro  1.509

•  Total de membros que não exercem a profissão  847 

•  60.2%  dos associados são do sexo feminino

•  Média etária  39 anos

•  Inscritos na OMD  46 nacionalidades

•  Taxa de crescimento anual de membros ativos prevista para os próximos 5 anos 

 4.3%

•  3.592 alunos  inscritos nas sete instituições de ensino  67% portugueses 

e 33% estrangeiros

MULHERES EM ASCENSÃO
Cerca de 60% dos membros da OMD são 
mulheres. A taxa de feminização subiu para 
151% e a média de idades é inferior à dos ho-
mens (37 para 42). Até aos 50 anos, elas do-
minam a profissão, enquanto a partir dessa 
idade há mais membros do sexo masculino. 

Um cenário que se verifica também nas 
universidades, em que a percentagem de 
estudantes do sexo feminino é superior e 
ainda mais significativa. Por isso, a ten-
dência vai manter-se a curto prazo. 

A média de idades destes profissionais é 
de 39 anos (74% tem até 45 anos) e con-
tinuam a concentrar-se na Área Metropo-
litana do Porto (668), Viseu Dão-Lafões 
(806), Região de Coimbra (814), Terras de 
Trás-os-Montes (829), Cávado (926) e Área 
Metropolitana de Lisboa (940). Alentejo, 
Lezíria Central e Oeste são as que têm 
menos médicos dentistas com inscrição 

ativa, com destaque para o Baixo Alen-
tejo onde há um profissional para 2.875 
habitantes.

Os Números da Ordem traçam o perfil da 
profissão em Portugal e são publicados 
anualmente. O documento pode ser con-
sultado no Observatório, na página ele-
trónica da OMD.
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A formação contínua constitui uma preocupação e um dever do médico dentista ao longo de toda 

a sua vida profissional ativa. De facto, a medicina dentária é das áreas do conhecimento que mais se 

tem aperfeiçoado e evoluído. Desta forma, só com formação contínua é possível dar um contributo 

mais capaz na promoção da saúde oral junto da população e, aos doentes, um melhor e mais eficaz 

tratamento.

A formação de base de um médico dentista - sem prejuízo de constituir um relevante conjunto 

de conhecimentos teórico-práticos, que permitirão ao mesmo inscrever-se na Ordem dos Médicos 

Dentistas (OMD) e exercer a sua atividade - não se revela suficiente para os desafios com que é 

confrontado do ponto de vista técnico e científico, pouco tempo após terminada a formação pré-

graduada.

Por outro lado, importa assinalar o relevante papel que a Ordem dos Médicos Dentistas tem 

desenvolvido na promoção da formação contínua, nomeadamente pela panóplia de conferências 

e de cursos disponibilizados no congresso. O Centro de Formação Contínua da OMD organiza, de 

uma forma gratuita, mais de cinquenta sessões de formação em Portugal Continental e nas regiões 

autónomas dos Açores e da Madeira. Acresce ainda que a OMD disponibiliza no seu site todos os 

vídeos dos cursos de fim de dia.

O Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas tem sido o fórum, por excelência, da promoção da 

formação contínua dos médicos dentistas, quer no que se prende com a diversidade de conteúdos 

das conferências, quer com a elevada qualidade científica dos oradores convidados, sejam médicos 

dentistas portugueses, sejam estrangeiros. O Congresso da OMD tem também sido, e é importante 

que continue a ser, um polo de convívio entre os profissionais e um fator agregador da classe.

Não obstante o relevante papel desenvolvido pela OMD na promoção da formação contínua, creio 

que é de igual forma importante que seja o próprio médico dentista a procurar formação ao longo 

da vida profissional.

As universidades, sejam públicas, sejam privadas, desempenham aqui um papel fundamental, 

por representarem centros, por excelência, da confluência de saberes e conhecimentos científicos 

diversos, potenciados por um corpo docente especialmente vocacionado para ministrar formação 

pós-graduada, que não se resume necessariamente a cursos de mestrado ou de doutoramento, mas 

também a cursos de especialização diversos. 

Deste modo, o médico dentista deve ser especialmente cauteloso na escolha dos cursos de formação 

que pretende frequentar, devendo previamente verificar se estes vão ao encontro dos objetivos 

pretendidos.

A formação contínua proporciona aos médicos dentistas uma preparação intelectual, uma ferramenta, 

para estes irem adaptando e modificando a elevada qualidade dos novos tratamentos em medicina 

dentária.

Desejo um ótimo 28º Congresso da OMD a todos os colegas que vão participar!

Cristina Trigo Cabral

Médica dentista

CADERNO DA REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS

FORMAÇÃO& CIÊNCIA
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Critérios de decisão na abordagem terapêu-
tica de triângulos negros

Palavras-Chave. papila interdentária; triângulos negros; etiologia; diagnós-
tico; abordagens terapêuticas

A papila ou gengiva interdentária quando íntegra constitui um importante 
atributo na arquitetura do sorriso tendo também funções fisiológicas e ana-
tómicas. O incompleto preenchimento da ameia cervical pela papila dá origem 
aos chamados triângulos negros gengivais. Estes, podem causar problemas fo-
néticos e estéticos além de propiciar a acumulação de resíduos alimentares e 
placa bacteriana na zona.(Ziahosseini, Hussain and Millar, 2014).

A gestão da papila interdentária é um tema de elevada preocupação para os 
clínicos, não só devido à sua importância estética, como também pelo seu papel 
na manutenção da saúde dentária e periodontal, (Al-Zarea et al., 2015) uma 
vez que a área interdentária é uma zona especialmente suscetível no desenvol-
vimento de lesões cárie e periodontite (Fig.1).(Singh et al., 2013; Ziahosseini, 
Hussain and Millar, 2014; Al-Zarea et al., 2015; Yu et al., 2015)

A complexa anatomia da zona associada ao fraco aporte sanguíneo torna a 
correção deste problema difícil e pouco previsível (Ziahosseini, Hussain and 
Millar, 2014). Deste modo, o domínio e compreensão das principais variáveis 
que afetam a integridade e morfologia da gengiva interdentária é essencial. É 
inquestionável que esta temática constitui um dos maiores desafios da atuali-
dade para os médicos dentistas.(Ziahosseini, Hussain and Millar, 2014; Al-Zarea 
et al., 2015)

Procedeu-se a uma pesquisa de artigos relevantes nas bases de dados primá-
rias Medline (PubMed) e Cochrane tendo sido selecionados artigos publicados 
em língua inglesa e portuguesa. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: 
black triangles; open embrasures; interdental papilla; etiology; therapeutic 
approaches para completar esta pesquisa foi realizado um cruzamento ma-
nual de referências dos artigos elegíveis para identificar estudos adicionais 
relevantes. 

Paulo Durão Maurício1,2, Mariana Caixinha 
2,3, Francisco Martins1,2, José Alexandre Reis 3, 
Ricardo Alves 4

Figura 1 - Triângulos negros gengivais

1 Departamento de Reabilitação Oral do IUEM
2 Consulta Assistencial de Periodontologia do 
IUEM 
3 Departamento de Reabilitação Oral do IUEM
4 Departamento de Periodontologia do IUEM

1 Papila interdentária
A gengiva interdentária ou papila interdentária é a porção de gengiva que 
ocupa o espaço interproximal apical ao ponto de contacto dentário, ocupan-
do a ameia gengival.(Newman et al., 2012; Lindhe and Lang, 2015) É cons-
tituída por tecido conjuntivo denso revestido por epitélio oral.(Prato et al., 
2004) A morfologia da gengiva interdentária é determinada pela largura e 
relação de contacto dos dentes adjacentes, da distância do ponto de contacto 
interdentário à crista óssea e pelo trajeto da juncão amelo-cimentária.(Lindhe 
and Lang, 2015).
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2 Etiologia
A etiologia dos triângulos negros gengivais é multifatorial (Henriques, 2006; 
Ziahosseini, Hussain and Millar, 2014; Al-Zarea et al., 2015), sendo inúme-
ros os fatores, inatos ou adquiridos, que podem contribuir para esta condi-
ção: defeitos congénitos, trauma, lesões iatrogénicas, morfologia dentária 
anómala, grande distância interproximal entre dentes adjacentes, grande 
distância entre o ponto de contacto interdentário e a crista óssea, biótipo 
gengival, inserção anómala de freios, idade, raízes divergentes, doença pe-
riodontal, profundidade das bolsas periodontais dos dentes adjacentes, pre-
sença de restaurações proximais desbordantes, tratamento ortodôntico, en-
tre outros.(Tarnow, Magner and Fletcher, 1992; Bichacho, 1998; Henriques, 
2006; Ziahosseini, Hussain and Millar, 2014; Al-Zarea et al., 2015; Indurkar 
and Awad, 2017).

2.1 Morfologia Dentária
Dentes triangulares apresentam uma maior predisposição para a formação 
de triângulos negros, principalmente se associados a um biótipo periodontal 
fino. Estes dentes têm normalmente raízes divergentes e osso interproximal 
espesso, não se verificando tanta reabsorção óssea vertical quando compa-
rados com dentes quadrados (cuja proximidade radicular e osso fino a nível 
interproximal aumentam a incidência de reabsorção óssea vertical) oferecen-
do uma melhor manutenção do tecido papilar.(Ahmad, 2005). No entanto, 
apresentam uma área de contacto pequena e mais incisal, o que resulta num 
maior espaço interproximal a ser preenchido pela gengiva interdentária, Pelo 
contrário, dentes quadrados ou retangulares apresentam uma área de con-
tacto mais ampla e apical, havendo maior probabilidade de um completo 
preenchimento do espaço interproximal pela papila interdentária.(Kois, 2004; 
Tanaka, 2008).

2.2 Ponto/área de contacto interdentário
A relação de contacto entre dentes adjacentes determina a morfologia da ex-
tremidade da papila interdentária.(Matherson and Zander, 1963; Gonzalez et 
al., 2011) A posição gengivo-oclusal do ponto de contacto influencia o con-
torno da papila no sentido vestíbulo-lingual. Quando a área de contacto se 
encontra sobre-extendida no sentido gengival a altura da papila diminui. Esta 
falta de espaço pode dar azo à inflamação do tecido papilar, mesmo havendo 
uma higiene adequada. Se, pelo contrário, o ponto de contacto se encontrar 
mais para oclusal, a altura da papila aumenta, podendo esta, por vezes, não 
preencher completamente o espaço interdentário, dando assim origem a um 
triângulo negro.(Gonzalez et al., 2011) A presença de diastemas é também um 
dos fatores responsáveis pela ausência de gengiva interdentária, a morfologia 
tipicamente triangular da papila interdentária altera-se, apresentando-se re-
donda, plana ou até mesmo invertida, originando espaços negros inestéticos.
(Bichacho, 1998).

2.3 Suporte ósseo
A crista óssea atua como base de suporte para os tecidos moles interdentários 
sobrejacentes, tendo influência direta sobre a configuração da papila interden-
tária.(Tarnow, Magner and Fletcher, 1992) Em 1992 Tarnow et al., demonstra-
ram que quando a distância vertical entre a base do ponto de contacto e a crista 
óssea é igual ou inferior a 5 mm, a papila encontra-se presente em quase 100% 
dos casos. Se a distância for de 6 mm, a papila encontra-se presente em metade 
dos casos. Porém, se esta distância for superior a 7 mm, a papila encontra-se 
ausente na maioria dos casos.(Tarnow, Magner and Fletcher, 1992) Deste modo, 
é possível inferir que quanto menor a distancia entre o ponto de contacto in-
terdentário e a crista óssea, maior é a probabilidade de a papila interdentária 
preencher por completo a ameia cervical.(Cho et al., 2006; Ferreira-Lopes et al., 
2008; Chen et al., 2010; Saxena et al., 2014).

2.4 Distância interproximal 
A distância interproximal afeta diretamente a largura da base da papila. Uma 
base mais larga, correspondendo a uma maior distância interproximal, pode 
aumentar o aporte sanguíneo à extremidade da papila, fornecendo nutrição e 
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resistência à recessão. Porém, uma grande distância interproximal pode levar 
ao estiramento da gengiva interdentária, aumentando assim o risco de apareci-
mento de triângulos negros gengivais.(Cho et al., 2006; Rafiee, 2011; Ziahossei-
ni, Hussain and Millar, 2014).

2.5 Idade, género e raça
Alguns estudos sugerem que a altura da papila diminui com a idade, podendo 
este facto dever-se a alterações do epitélio oral próprias do processo de enve-
lhecimento, tais como o adelgaçamento gengival e a diminuição do grau de 
queratinização, assim como devido ao efeito cumulativo de traumas e acumu-
lação de placa bacteriana ao longo dos anos.(Chang, 2006, 2007, 2012; Rafiee, 
2011).

O género e a raça não apresentam diferenças estatisticamente significativas 
relativamente ao aparecimento de triângulos negros gengivais.(Chang, 2006; 
Chow et al., 2010).

2.6 Lesões causadas por acumulação de placa bacteriana
A etiologia mais comum associada à recessão da papila interdentária são as 
lesões associadas a placa bacteriana com reabsorção óssea interproximal.(Gon-
zalez et al., 2011; Indurkar and Awad, 2017).

A destruição de tecido gengival resultante de doença periodontal é acom-
panhada de uma perda óssea gradual, que pode levar à migração apical da 
gengiva interdentária e à exposição radicular, havendo assim a formação de 
triângulos negros gengivais.(Jati, Furquim and Consolaro, 2016).

2.7 Tratamento Ortodôntico
Segundo Kurth e Kokich, a prevalência de triângulos negros pós-tratamento 
ortodôntico é de 38% numa população adulta.(Kurth and Kokich, 2001).

A presença de um triângulo negro a apical do ponto de contacto inter-
dentário dos incisivos centrais, pós-tratamento ortodôntico, pode dever-
-se essencialmente a dois fatores. A primeira causa possível consiste na 
divergência de raízes dos incisivos centrais, geralmente derivada de um 
incorreto posicionamento dos brackets, pois à medida que as raízes se 
alinham, o ponto de contacto move-se apicalmente na direção da papila.
(Kokich, 1996) observaram uma angulação média radicular de 3,65° em 
ameias cervicais completamente preenchidas por papila interdentária e 
verificaram que o aumento de 1° na divergência radicular aumentava a 
probabilidade de ocorrência de triângulos negros gengivais de 14% para 
21%.(Kurth and Kokich, 2001) A segunda causa diz respeito ao encerra-
mento de diastemas entre dentes triangulares. Uma vez que este tipo de 
dentes é mais largo no terço incisal do que no terço gengival, o encerra-
mento completo do espaço não é possível, dando origem a um triângulo 
negro.(Kokich, 1996)

3. Sistemas de classificação de perda de papila interdentária

1.Nordland & Tarnow(Nordland and Tarnow, 1998).

Normal
A papila interdentária preenche completamente o espaço apical ao ponto/área de 
contacto interdentário.

Classe I
A extremidade da papila interdentária encontra-se entre o ponto de contacto in-
terdentário e a JAC interproximal (presença de espaço, porém a JAC interproximal 
não é visível).

Classe II
A extremidade da papila interdentária encontra-se ao nível da JAC interproximal 
ou apicalmente a esta, mas coronalmente ao nível da JAC vestibular (a JAC inter-
proximal está visível).

Classe III
A extremidade da papila interdentária encontra-se ao nível da JAC vestibular ou 
apicalmente a esta.
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2. Índice de Presença Papilar (PPI)(Cardaropoli, Re and Corrente, 2004)

PPI 1
A papila preenche completamente a ameia cervical, até ao ponto de contacto in-
terdentário. Encontra-se ao mesmo nível das papilas adjacentes.

PPI 2
A papila não preenche completamente a ameia cervical. A sua extremidade encon-
tra-se a apical do ponto de contacto interdentário, porém a JAC interproximal não 
se encontra visível. Não se encontra ao mesmo nível das papilas adjacentes.

PPI 3
A papila encontra-se apical ao ponto de contacto interdentário, sendo visível a JAC 
interproximal. Esta situação é compatível com uma recessão bastante significativa 
dos tecidos moles interdentários.

PPI 4
A papila encontra-se a apical tanto da JAC interproximal, como da JAC vestibular. 
A recessão dos tecidos moles interdentários é acompanhada de recessão gengival 
vestibular. A estética do paciente encontra-se drasticamente comprometida.

4 Abordagens terapêuticas
A abordagem terapêutica, deve iniciar-se pela identificação do fator causal 
subjacente. Isto é, determinar se a gengiva interdentária não apresenta altura 
suficiente para preencher a ameia cervical, ou se é o ponto de contacto que 
não se extende apicalmente o suficiente para atingir a papila.(Spear, 2017) Se 
a papila em causa se encontrar mais apical que as papilas adjacentes, significa 
que houve perda óssea; a ameia cervical é muito larga (resultando num aplana-
mento da gengiva interdentária), ou houve trauma do tecido gengival.(Spear, 
2017) Pelo contrário, se não se observarem discrepâncias da altura das papilas, 
o problema deve-se provavelmente à morfologia dentária ou à angulação das 
raízes dos dentes adjacentes.(Kokich, 1996) Na figura 2 apresenta-se uma árvo-
re de decisão no diagnóstico e abordagem terapêutica para a correção de triân-
gulos negros gengivais. No entanto, convém realçar que, este guia serve apenas 
o propósito de auxiliar a tomada de decisão do clínico, devendo este optar pela 
conjugação de várias técnicas se as condições existentes assim o justificarem.

Figura 2 - Árvore de decisão no diagnóstico e abordagem terapêutica para a correção de triângulos negros gengivais entre dentes naturais
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Existe uma grande diversidade de abordagens terapêuticas relativas à corre-
ção de triângulos negros, sendo que nenhuma reúne um consenso. A grande 
maioria das técnicas  para correção da perda de papila interdentária descri-
tas na literatura baseia-se apenas em relatos de casos isolados ou séries de 
casos, não permitindo deste modo recomendar uma técnica que corrija esta 
condição por completo e de forma previsível.(Henriques, 2006; Singh et al., 
2013; Ziahosseini, Hussain and Millar, 2014) Dependendo da gravidade e dos 
factores etiológicos de cada caso, uma abordagem multidisciplinar poderá 
ser a melhor opção para garantir o sucesso do tratamento.(Al-Zarea et al., 
2015)

4.1 Abordagens não cirúrgicas
4.1.1 Correção de hábitos de higiene traumáticos
Em caso de trauma do tecido interdentário produzido pelo incorreto uso de fio 
dentário ou excesso de força de escovagem, a higiene interproximal deve ser in-
terrompida numa primeira fase sendo posteriormente gradualmente modifica-
da. A reepitelização da lesão traumática pode restaurar a papila por completo.
(Prato et al., 2004; Al-Zarea et al., 2015)

4.1.2 Curetagem recorrente da papila interdentária
Este procedimento visa estimular uma reação inflamatória hiperplásica dos teci-
dos papilares, induzindo a proliferação do tecido gengival. Porém nem sempre 
se verifica uma resposta positiva.(Shapiro, 1985)

4.1.3 Ortodontia
A reconstrução da papila interdentária através de tratamento ortodôntico 
pode ser efetuada das seguintes formas: a) movendo o ponto de contacto en-
tre dentes adjacentes para uma posição mais apical, b) movendo a crista óssea 
através de extrusão controlada dos dentes, ou c) uma combinação destes dois 
procedimentos.(Zachrisson, 2004)

4.1.4 Restaurações diretas/indiretas
Dentes triangulares ou com formato anómalo podem beneficiar de técnicas 
protéticas/restauradoras de modo a favorecer o completo preenchimento do 
espaço pela papila interdentária.(Prato et al., 2004; Goswamy, Grover and 
Kapoor, 2017) A remodelação dos contornos dentários, obtida através de res-
taurações diretas, coroas, facetas ou fragmentos cerâmicos permite aumentar 
a área de contacto entre dentes adjacentes e posicionar o seu ponto de con-
tacto numa localização mais apical, diminuindo assim o espaço interproximal 
e reduzindo a distância entre a crista óssea e o ponto de contacto interdentá-
rio, consequentemente reduzindo ou eliminando o triângulo negro existente.
(Greenwell et al., 2005; Sharma and Park, 2010; Oliveira et al., 2012; Singh et 
al., 2013)

4.1.5 Técnica BOPT (Biologically Oriented Preparation Technique)
A técnica BOPT surgiu para responder a problemas periodontais associados às 
técnicas de preparação convencionais, privilegiando a anatomia natural do 
contorno dentário na restauração.(Loi, F and F, 2008) Há uma melhoria na esta-
bilidade dos tecidos e no festonado gengival, bem como o crescimento vertical 
e engrossamento dos tecidos.(Serra-Pastor et al., 2019) Na técnica BOPT a res-
tauração provisória exerce um papel fundamental na criação de um novo con-
torno gengival uma vez que, consoante o perfil de emergência da restauração 
pode haver alterações na morfologia gengival e migração da margem gengival.
(Loi and Di Felice, 2013; Agustín-Panadero and Solá-Ruíz, 2015)

4.1.6 Restaurações rosa (Resina composta, cerâmica, acrílico e si-
licone)
Devido à dificuldade na reconstrução cirúrgica da papila houve necessidade de 
desenvolver métodos protéticos de “camuflagem” destes defeitos.(Patil, Da-
nane and Prabhu, 2011) As abordagens protéticas de reprodução de gengiva 
artificial incluem materiais como o acrílico, silicone, copoliamida, cerâmica e 
resina composta, cada qual com as suas vantagens, desvantagens e indicações 
específicas, encontrando-se os últimos dois entre os materiais de eleição.(Wahbi 
et al., 2013; Al-Zarea et al., 2015; Paryag et al., 2016)
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4.1.7 Injeções de ácido hialúronico
O ácido hialurónico apresenta propriedades bacteriostáticas, fungiestáticas, an-
ti-inflamatórias, anti-edematosas, osteoindutoras e pró-angiogénicas, conferin-
do-lhe assim um elevado potencial regenerativo (Bertl et al., 2016; Tanwar and 
Hungund, 2016). A utilização de ácido hialurónico no preenchimento da papila 
gengival, tem-se demonstrado um método não cirúrgico seguro, rápido, eficaz 
e com uma elevada taxa de satisfação por parte dos pacientes. Este produz não 
só um aumento de volume dos tecidos, como induz a regeneração da papila 
interdentária. (Awartani and Tatakis, 2016; Tanwar and Hungund, 2016). São 
necessários estudos adicionais com períodos de acompanhamento mais longos

4.2 Abordagens cirúrgicas
A maioria das técnicas cirúrgicas de correção de triângulos negros, descritas 
na literatura, concentram-se no uso de enxertos gengivais e deslocamento de 
tecido palatino interdentário no sentido vestibular.(Singh et al., 2013) Todas as 
técnicas cirúrgicas de reconstrução de tecido gengival, dependem do aporte 
sanguíneo da zona. Devido à área diminuta ocupada pela papila, qualquer tipo 
de enxerto encontra-se limitado pelo fraco aporte sanguíneo, condicionando 
assim o sucesso do procedimento.(Nemcovsky, 2001)

Em doentes periodontais, a reabsorção óssea é o fator responsável pelo aumen-
to da distância entre o ponto de contacto e a crista óssea, deste modo, a recons-
trução da papila interdentária é altamente imprevisível.  (Tarnow, Magner and 
Fletcher, 1992; Dandekar and Deshpande, 2016) Assim, previamente a qualquer 
tentativa de reconstrução cirúrgica, deve avaliar-se a distância entre o ponto 
de contacto e a crista óssea. Caso esta seja ≤5 mm, justifica-se uma interven-
ção cirúrgica com o intuito de aumentar o volume gengival interdentário. Pelo 
contrário, se esta distância for maior que 5 mm, a cirurgia por si só, pode não 
corrigir o defeito, sendo necessário conjuga-la com outras abordagens, como a 
ortodontia ou a dentisteria.(Dandekar and Deshpande, 2016)

A maioria das técnicas cirúrgicas de correção de triângulos negros descritos na 
literatura, consistem em casos clínicos isolados, sem descrição dos seus resulta-
dos a longo prazo, não permitindo recomendar uma técnica que corrija esta 
condição de forma previsível. 

Em 1992, Beagle descreveu uma técnica de retalho pediculado na reconstru-
ção da gengiva interdentária, alcançando apenas o preenchimento parcial do 
triângulo negro.(Beagle, 1992) Posteriormente, Han & Takei (1996), descreve-
ram uma técnica cirúrgica de reposicionamento coronário da papila interden-
tária observando uma melhoria significativa do defeito, porém igualmente sem 
preenchimento completo da ameia cervical.(Han and Takei, 1996) 

Em 2001, Nemcovsky removeu tecido epitelial e conjuntivo da papila palatina, 
que posteriormente suturou na face vestibular da papila interdentária. Após 
três meses, oito dos nove pacientes intervencionados, apresentavam um preen-
chimento parcial da gengiva interdentária.(Nemcovsky, 2001) Nordland e co-
laboradores descreveram, em 2008, uma técnica microcirúrgica de tunelização 
com enxerto de tecido conjuntivo, obtendo resultados extremamente positivos. 
Este procedimento, ao eliminar as incisões de descarga descritas na maioria 
das técnicas cirúrgicas, permite uma menor interrupção na vascularização e o 
trauma infligido à papila, diminuindo assim o risco de necrose e aumentando a 
probabilidade de sucesso da técnica.(Nordland, Sandhu and Perio, 2008)

Geurs, Romanos, Vassilopoulos, & Reddy (2012), conduziram um estudo com o 
intuito de investigar a eficácia de um enxerto de matriz dérmica acelular, asso-
ciado a uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, na reconstrução da gengi-
va interdentária. Observou-se uma diminuição dos triângulos negros gengivais 
existentes, verificando-se resultados estatisticamente significativos, assim como 
uma grande taxa de satisfação dos pacientes. Os autores atribuem o sucesso 
desta técnica à constituição da matriz utilizada (colagénio, elastina, proteínas e 
proteoglicanas) que induz a regeneração celular periodontal e à maximização 
do aporte sanguíneo da zona, possibilitado pela técnica minimamente invasiva 
utilizada.(Geurs et al., 2012)
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Arunachalam, Merugu, & Sudhakar (2012), utilizaram um concentrado de fibri-
na rica em plaquetas (PRF) na correção de triângulos negros gengivais. O PRF é 
uma matriz de fibrina obtida por centrifugação do sangue autólogo, cujas pro-
priedades permitem promover a angiogénese, a cicatrização e a hemóstase. O 
processo de obtenção da PRF é simples, rápido e económico. Uma das grandes 
vantagens da utilização desta técnica consiste no facto de não haver necessi-
dade de recolher um enxerto de uma localização secundária, aumentando  a 
aceitação por parte do paciente e reduzindo a morbilidade pós-operatória. No 
entanto, esta técnica permitiu obter apenas um preenchimento parcial do de-
feito. Os autores sugerem que a combinação desta técnica com um enxerto ós-
seo poderá eventualmente permitir obter melhores resultados.(Arunachalam, 
Merugu and Sudhakar, 2012) 

5 Conclusão
A abordagem desta condição clínica, passa obrigatoriamente pela identificação 
dos fatores etiológicos envolvidos. Deste modo, o Médico Dentista deve conhe-
cer todos os fatores que têm influência na presença da papila interdentária. 
Após a identificação das causas subjacentes a esta condição, o clínico deve en-
tão eleger a abordagem terapêutica mais adequada ao caso. Dependendo da 
complexidade do caso, uma abordagem multidisciplinar, envolvendo as várias 
áreas descritas, poderá ser a opção mais apropriada.
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Tratamento cirúrgico de peri-implantite com 
xenoenxerto e L-PRF

1 Instituto de Periodontologia, Departamento 
de Medicina Dentária, Faculdade de 
Medicina, Universidade de Coimbra, 
Portugal
2 CIROS – Center for Innovation and Research 
in Oral Sciences

1 - Objetivo:
Apresentar um caso clínico de tratamento cirúrgico de peri-implantite com 
recurso a um bloco de um xenoenxerto e fibrina rica em plaquetas e leucó-
citos (Leucocyte Platelet Rich Fibrin: L-PRF).

2 - Apresentação Caso Clínico:
Um paciente saudável, não fumador foi diagnosticado com peri-implantite (PI) 
no implante 14 (Nobel Replace®, 4.3x13mm, Nobel Biocare, Switzerland) (Pro-
fundidade de Sondagem (PS)=8mm; Hemorragia à Sondagem (HS) (DV+DP) e 
perda óssea radiográfica≥3mm) o qual estava em função há 6 anos (Fig. 1 e 2).  
Foi fabricado um dispositivo individualizado para realizar radiografias padro-
nizadas (Fig. 3).

Cirurgia: 
Após anestesia foi levantado um retalho de espessura total, quer vestibular 
quer palatino, envolvendo um dente para mesial e um para distal do implante 
14. Exposto o defeito peri-implantar (Cl Id)[1] removeu-se o tecido de granula-
ção com recurso a uma cureta de titânio (Deppeler®, Switzerland). A superfície 
de titânio foi descontaminada com jato de ar-glicina (Perio-Mate®, NSK, Japan) 
aplicando-o cerca de 5 segundos/face. De seguida foi lavada com uma solução 
salina (Fig. 4).

Após venopuntura seguiu-se o protocolo de Choukroun para obtenção de 
membranas de L-PRF. Os tubos com a colheita sanguínea foram colocados na 
centrifuga (6 tubos com tampa vermelha + 2 tubos com tampa branca). De 
seguida foi recolhido fibrinogénio (tubo tampa branca) e os coágulos de L-PRF 
(tubos tampa vermelha) colocados numa caixa Xpression® (Intra-Lock®, USA) 
onde foram comprimidos e transformados em membranas. Procedeu-se à mis-
tura de um xenoenxerto (Creos xenogain®, Nobel Biocare, Switzerland) com 
fibrinogénio e fragmentos de membranas de L-PRF, obtendo-se desta forma um 
bloco de xenoenxerto/L-PRF (Fig. 5). 

Exposto o defeito peri-implantar descontaminado lavou-se superfície do im-
plante com fibrinogénio e o defeito foi preenchido com o bloco de xenoen-
xerto/L-PRF. Finalmente membranas de L-PRF foram colocadas por vestibular, 
palatino e oclusal do defeito e o retalho suturado, ficando o implante submer-
so. Após 15 dias as suturas foram removidas e controlos realizados nas semanas 
1, 2 e meses 1, 2, 3, 6 e 9 (Figs. 6 e 7). Todos os controlos foram realizados pelo 
mesmo operador. O controlo do desconforto pós-operatório foi realizado com 
Ibuprofeno 600mg (bid, SOS) e paracetamol 1000mg (tid, SOS). 

Orlando Martins1,2, Sérgio Matos1,2

Fig. 1 – Baseline: vista vestibular a), palatina b) e oclusais c), d).
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Fig. 3 – Padronização das radiovisiografias (RVG)

Fig. 4 – Cirurgia Reconstrutiva de defeito peri-implantar com bloco de xenoenxerto/L-PRF

Fig.2 – RVG e ortopantomografia iniciais, no baseline. 
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Fig. 5 – Venopunção e preparação do bloco de xenoenxerto/L-PRF 

Fig. 6 – Vistas vestibular e oclusal da cicatrização (a): 1 semana; b): 2 semanas; c): 1 mês; d) 4,5 meses; e): 9 meses)

Fig. 7 – Radiografia digital com cálculo do componente vertical intraósseo (Baseline, 4,5 e 9 meses)
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Avaliação Radiográfica:
Previamente à cirurgia (baseline) bem como aos 4,5 e 9 meses pós-operató-
rio foram realizadas radiovisiografias digitais padronizadas e foi calculada a 
“Componente Vertical Intraósseo” (Fig. 7) (distância linear entre a crista al-
veolar adjacente e o fundo do defeito peri-implantar), correspondendo este 
valor à média dos valores mesial e distal. Para tal foi utilizado o software 
ImageJ® (National Institutes of Health; Maryland, USA).

Resultados:
A cicatrização decorreu normalmente, sem efeitos adversos. 

Aos 9 meses foi avaliada a Profundidade de Sondagem, Hemorragia à Sonda-
gem e Supuração (Sup). A PS diminuiu de 7,17±0.98mm para 3.33±0.52mm, 
aos 9 meses. Os resultados estão apresentados na Tabela 1.
Aos 4,5 e 9 meses foi avaliada radiograficamente a componente vertical in-
traóssea. Na baseline o seu valor foi de 4.40±0.78mm e aos 9 meses foi de 
0.53±0.74mm. Os resultados estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 1 - Resultados clínicos (0 e 9 meses; PS: Profundidade de sondagem; 
HS: hemorragia à sondagem; Sup: supuração)

Tabela 2 - Resultados radiográficos (Componente vertical intraóssea; 0, 4,5 
e 9 meses)
 
3 - Discussão:

De acordo com nosso conhecimento este é o primeiro caso clínico apresenta-
do relativo ao tratamento de PI com bloco de xenoenxerto/L-PRF. 

O tratamento regenerativo da PI ainda não é consensual e necessita de in-
vestigação adicional [2]. Um dos passos fundamentais para o sucesso do tra-
tamento é a descontaminação da superfície dos implantes. Uma descontami-
nação eficaz que não cause alteração nociva da sua superfície é crucial para 
o sucesso do tratamento e o jato de ar-glicina apresenta essas características 
[3, 4]. 

O L-PRF aumenta a proliferação de osteoblastos e reduz a osteólise devido 
ao aumento da osteoprotegerina[5]. A racionalidade para a utilização de 
L-PRF relaciona-se não só com o seu input biológico como também com a 
possibilidade de ser utilizado em bloco em defeitos anatomicamente mais 



omd | 38
Formação&Ciência

Bibliografia
1. Schwarz, F., et al., Comparison of naturally occurring and ligature-induced peri-

implantitis bone defects in humans and dogs. Clin Oral Implants Res, 2007. 
18(2): p. 161-70.

2. Schwarz, F., A. Schmucker, and J. Becker, Efficacy of alternative or adjunctive 
measures to conventional treatment of peri-implant mucositis and peri-
implantitis: a systematic review and meta-analysis. Int J Implant Dent, 2015. 
1(1): p. 22.

3. Sahrmann, P., et al., In vitro cleaning potential of three different implant 
debridement methods. Clin Oral Implants Res, 2015. 26(3): p. 314-9.

4. Schwarz, F., et al., Recommendations on the clinical application of air 
polishing for the management of peri-implant mucositis and peri-implantitis. 
Quintessence Int, 2016. 47(4): p. 293-6.

5. Chang, I.C., C.H. Tsai, and Y.C. Chang, Platelet-rich fibrin modulates the 
expression of extracellular signal-regulated protein kinase and osteoprotegerin 
in human osteoblasts. J Biomed Mater Res A, 2010. 95(1): p. 327-32.

6. Hamzacebi, B., B. Oduncuoglu, and E.E. Alaaddinoglu, Treatment of Peri-
implant Bone Defects with Platelet-Rich Fibrin. Int J Periodontics Restorative 
Dent, 2015. 35(3): p. 415-22.

7. Cortellini, S., et al., Leucocyte- and platelet-rich fibrin block for bone 
augmentation procedure: A proof-of-concept study. J Clin Periodontol, 2018. 
45(5): p. 624-634.

8. Castro, A.B., et al., Regenerative potential of leucocyte- and platelet-rich fibrin. 
Part B: sinus floor elevation, alveolar ridge preservation and implant therapy. A 
systematic review. J Clin Periodontol, 2017. 44(2): p. 225-234.

9. Castro, A.B., et al., Regenerative potential of leucocyte- and platelet-rich fibrin. 
Part A: intra-bony defects, furcation defects and periodontal plastic surgery. A 
systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol, 2017. 44(1): p. 67-82.

10. Miron, R.J., et al., Use of platelet-rich fibrin in regenerative dentistry: a systematic 
review. Clin Oral Investig, 2017. 21(6): p. 1913-1927.

11. Schwarz, F., et al., Impact of defect configuration on the clinical outcome 
following surgical regenerative therapy of peri-implantitis. J Clin Periodontol, 
2010. 37(5): p. 449-55.

exigentes. De facto a associação de um xenoenxerto ao L-PRF baseia-se na 
capacidade do xenoenxerto funcionar como mantenedor de espaço bem 
como na capacidade das membranas de L-PRF funcionarem como uma ma-
triz que permite não só o recrutamento de células bem como uma neovascu-
larização, essenciais para o processo regenerativo[6, 7].

Algumas revisões sistemáticas demonstraram o efeito positivo do L-PRF na 
periodontologia, na regeneração óssea e osteointegração[8-10]. Nos defei-
tos peri-implantares mais exigentes o bloco permite uma superior estabili-
dade do biomaterial. Sabendo que a anatomia do defeito peri-implantar 
influência o sucesso do tratamento da peri-implantite[11], os nossos resulta-
dos radiográficos demonstram o ganho de volume ósseo radiográfico num 
defeito peri-implantar biologicamente mais exigente. Este ganho foi corro-
borado pelos resultados clínicos que atestaram a resolução da peri-implan-
tite.

4 - Conclusão:
Apesar do curto follow-up a utilização de um bloco de xenoenxerto/L-PRF 
permitiu a resolução do defeito peri-implantar com uma anatomia exigente.
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1º curso – Riscos, complicações e terapêutica 
na cirurgia oral 
20 de janeiro de 2020
Meliá Ria Hotel & SPA – Aveiro

Curso Modular de Endodontia
1º Módulo - Diagnóstico e Urgências em 
Endodontia
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Hotel Vip Executive Entrecampos – Lisboa

Curso Modular de Periodontologia
1º Módulo - Tratamento não cirúrgico na 
doença periodontal
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Hotel Crowne Plaza – Porto
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3º curso – Sorriso digital - da tecnologia ao 
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Braga
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3º Módulo - Obturação em Endodontia
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Hotel Crowne Plaza – Porto
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Temporomandibular
1º Módulo - Disfunção temporomandibular: 
etiologia e diagnóstico
17 de fevereiro de 2020
Hotel Crowne Plaza – Porto

Curso de fim de dia
4º curso – Urgências e diagnóstico em 
endodontia
18 de fevereiro de 2020 – Espaço Físico 
OMD – Funchal

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

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

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

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

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

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

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

Curso Modular de Disfunção 
Temporomandibular
3º Módulo - Terapêuticas complementares 
no tratamento da DTM – Acupunctura
23 de março de 2020
Hotel Crowne Plaza – Porto

Curso de fim de dia
6º curso – Coroas de revestimento total - 
novos Materiais e técnicas de adesão
30 de março de 2020
Hotel Ibis Bragança– Bragança

Curso Modular de Disfunção 
Temporomandibular
Hands-on - A acupuntura no tratamento da 
DTM: da teoria à prática
18 de abril de 2020
Hotel Crowne Plaza – Porto

Curso Modular de Endodontia
1º Módulo - Diagnóstico e Urgências em 
Endodontia
20 de abril de 2020
Hotel Vip Executive Entrecampos – Lisboa

Jornadas da Primavera
9 a 11 de abril de 2020
Hotel Vila Galé Ampalius – Vila Moura

Curso Modular de Periodontologia
1º Módulo - Tratamento não cirúrgico na 
doença periodontal
20 de abril de 2020
Hotel Crowne Plaza – Porto
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Celso Guimarães de Sousa, médico dentista

“Sistema na Holanda reprime um 
bocado a liberdade criativa do médico 
dentista”
A paternidade levou-o a mudar o rumo da vida profissional. Entre um futuro incerto em 
Portugal ou uma oportunidade aliciante de trabalho na Holanda, Celso Guimarães de 
Sousa escolheu emigrar. Aos 26 anos vive e exerce em Leeuwarden, uma cidade com 
pouco mais de 100 mil habitantes, localizada no extremo norte da Holanda, a cerca de 150 
km de Amesterdão. Apesar da agenda cheia, Celso Guimarães de Sousa diz ter uma vida 
tranquila onde concilia trabalho/ família. 

Em entrevista à Revista da OMD explica como é ser médico dentista na Holanda e porque 
pretende regressar nos próximos anos. 

ROM - Como surgiu a Holanda no seu 
percurso profissional?
CGS - Fui para a Holanda em agosto de 
2017. O motivo foi o mercado de trabalho 
em Portugal. Na altura, descobri que ia ser 
pai e as opções que tinha eram ficar a viver 
à custa dos meus pais para sustentar a mi-
nha filha ou ir para o mercado de trabalho. 
Quando tirei o curso, tive uma experiência 

de trabalho de cerca de duas semanas numa 
clínica que acabou por não me remunerar. 
Era um daqueles sistemas de percentagem, 
em que me disseram que ia receber 40%, 
mas o trabalho que eu recebia ou era a pró-
tese que estava mal colocada ou uma restau-
ração que estava alta, tarefas que não eram 
declaradas. Depois fui para Cuba, onde tirei 
um curso de dois meses de cirurgia oral. Vol-

tei a procurar emprego e percebi que a única 
solução era emigrar. A Holanda é o país que 
tem a melhor relação trabalho/ família. 

ROMD - Quais os requisitos, por exemplo 
linguísticos, que lhe foram exigidos?
CGS - Para se trabalhar na Holanda como 
médico dentista independente é necessário 
fazer o exame de holandês do Babbel (é o 
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“NA HOLANDA, 

É TUDO FEITO A 

PARTIR DE SEGUROS, 

PELO QUE TENTAM 

SEMPRE ATRAVÉS DA 

FORMA MAIS FÁCIL 

E BARATA RESOLVER 

O PROBLEMA DO 

PACIENTE”

único instituto que tem reconhecimento na-
quele país) e adquirir o nível B2. Acima do 
B2 está o C1, que é adquirido pelos professo-
res de holandês. Portanto, é um nível muito 
exigente. O exame é muito caricato, tem um 
ator que faz de paciente e temos que estar 
a falar com ele perante os júris que avaliam. 
Se não conseguir passar no exame, pode ter 
a feliz sorte de uma clínica contratá-lo sem o 
exame de holandês e sem registo na Ordem. 
Mas aí tem que trabalhar sempre com um 
supervisor e o vencimento será mais baixo. 

ROMD - Portanto, um médico dentista 
pode exercer na Holanda sem estar ins-
crito na Ordem, desde que tenha alguém 
a supervisioná-lo…
CGS - Sim. O processo começa com uma pré-
-inscrição na Ordem, onde envia o diploma, 
que é avaliado. Depois é emitido um reque-
rimento para fazer o exame, para ter o nú-
mero da Ordem holandesa. 

ROMD - E como funciona o processo de 
recrutamento?
CGS - Eu fui recrutado por uma empresa de 
recrutamento. A empresa oferece o curso de 
holandês, a estadia para estar a aprender 
holandês intensivo e dá todo o apoio para 
integrar o profissional no mercado de traba-
lho. A contrapartida é que depois tem de pa-
gar aquilo que eles investiram, que no total 
dá um valor de 50 mil euros. 

ROMD - Como é o dia-a-dia de um médi-
co dentista na Holanda? Quantos pacien-
tes atende em média por dia?
CGS - Entre 25 a 35 pacientes por dia. Estou 
integrado numa clínica local, onde comecei 
há cerca de um ano e meio e tenho agenda 
cheia. Se ligar para clínica neste momento 
[agosto] para marcar consulta comigo, pro-
vavelmente terá vaga em novembro. 

ROMD - Quais os encargos de um pacien-
te holandês perante, por exemplo, uma 
restauração ou um implante? São trata-
mentos de alguma forma comparticipa-
dos?
CGS - Uma restauração de uma face Classe I 
custa 46 euros, sem anestesia, que é cobrada 
à parte e são 14 euros. No caso da endodon-
tia, depende de quantos canais e do tama-
nho da restauração. Se for num canal com 
restauração oclusal, normalmente o custo 
será de 300/350 euros. Se for um molar que 
tenha quatro canais, em que depois tem de 
se fazer uma grande restauração em cima, 
será à volta dos 600/650 euros. 
No que toca a implantes dentários, a Holan-
da é um sítio especial. Sou implantologista e 
o tratamento mais comum são dois implan-
tes na mandíbula com prótese muco-implan-
to-suportada, em que o valor são 4.500€, 

desde a cirurgia até à prótese, com prótese 
em baixo e prótese superior nova, removí-
vel. Esse é o tratamento base. Na Holanda, 
é tudo feito a partir de seguros, pelo que 
tentam sempre através da forma mais fácil e 
barata resolver o problema do paciente. Ou 
seja, esse tipo de tratamento só é dado às 
pessoas que não conseguem usar a prótese 
inferior removível. E quando é dado, o mé-
dico dentista preenche um formulário, envia 
para a segurança social holandesa e depois 
obtém a resposta. Se for positiva, o paciente 
recebe 96% do valor do tratamento. Portan-
to, normalmente paga 400 euros pelo trata-
mento completo. Mas, se o médico dentista 
quiser sair da caixa e fazer um All-on-4, aí o 
paciente tem que pagar a totalidade. 

ROMD - Portanto, nem todos os trata-
mentos são realizados via seguro de saú-
de…
CGS - A parte da implantologia não é 
abrangida pelos seguros. Neste momento, 
o seguro mais alto que consegue para trata-
mentos dentários tem um budget anual de 
500 euros. Portanto, se tem algum proble-
ma em que tem que fazer uma desvitaliza-
ção, já atingiu o budget e depois tem que 
pagar do seu bolso. Já a parte da cobertura 
dos implantes não é feita pela seguradora, 
mas pela segurança social para os casos de 
pacientes que não conseguem usar a próte-
se. Mesmo nestes caso, há uma parte que o 
seguro ainda cobre, varia muito, mas outra 
tem que ser paga pelo paciente. O sistema 
na Holanda acaba por ser um sistema que 
reprime um bocado a liberdade criativa do 
médico dentista. 

ROMD - Em que sentido?
CGS - Embora a remuneração seja alta, como 
trabalhamos com códigos fixos, temos que 
agir dentro daqueles códigos. Não podemos 
pensar um bocado fora da caixa. Partindo 
do exemplo do preço da restauração que 
falámos. Numa restauração de uma Classe I, 
de uma parede, se o médico dentista fizer 
uma restauração impecável, usar corantes, 
um compósito de topo e comprar uns pincéis 
de topo, vai tirar 45 euros da restauração. Se 
demorar 45 minutos para fazer a restaura-
ção, porque gosta de polir bem, vai ganhar 
45 euros. Se fizer em dois minutos e com 
um dedo, vou ganhar 45 euros. Esse sistema 
acaba por ser um bocado limitante a quem 
quer fazer um bocado mais. Às vezes gosta-
va de dar mais atenção, mas não tenho esse 
tempo, porque são oito horas de trabalho, 
35 pacientes. 
Para os holandeses tempo é tempo e com-
promisso é compromisso. Se um paciente 
pede para marcar uma consulta de duas 
horas, chega o dia e ele não aparece, em 
Portugal, o médico dentista perde dinheiro. 

Aqui não, se não aparecer, paga 2 euros por 
minuto da consulta que tinha reservado. Se 
reservar uma consulta de meia hora e falhar, 
são 60 euros que paga, que são diretamente 
levantados da conta bancária do cliente. 
A maior parte das clínicas não lida com di-
nheiro, o paciente não paga à saída. Normal-
mente, recebe a carta para pagamento 15 
dias após a consulta. Se tiver débito direto, 
é debitado automaticamente. Nós contrata-
mos outra empresa que trata da faturação e 
essa empresa trabalha com agências de cré-
dito. Quando o paciente se inscreve na clí-
nica, assina um consentimento, é informado 
que uma empresa externa faz a faturação e 
nos termos de responsabilidade diz que con-
corda. Se não pagar as faturas, automatica-
mente a empresa vai pedir o valor à agência 
de crédito e o paciente tem que se entender 
com esta.

ROMD - Sente-se realizado na Holanda?
CGS - Sim, estou satisfeito. Trabalho quatro 
dias por semana, a clínica onde exerço dá-
-me carro e gasolina, tenho as quartas-feiras 
e fins-de-semana livres e trabalho das 8h às 
17h. Portanto, faço uma vida tranquila. Se 
quiséssemos começar uma vida em Portugal, 
não havia tempo absolutamente nenhum 
para dar apoio à minha filha. Porque tinha 
que estar a trabalhar a tempo inteiro, a fa-
zer horários portugueses, que são das 9h ao 
infinito, e com a minha mulher seria igual. 
Na Holanda, a minha mulher é mãe a tempo 
inteiro. Agora vamos colocar a minha filha 
na escola e ela vai dar o salto para a vida 
profissional. 

ROMD - Regressar a Portugal está nos 
planos?
CGS - Sem dúvida. A minha ideia é voltar a 
Portugal quando a minha filha tiver mais ou 
menos 5 anos, porque quero dar-lhe uma 
família. É isso que importa, porque no fim 
de contas ter um bocado de mais ou menos 
dinheiro na bolsa acaba por ser irrelevante. 
Quando vimos de férias vejo o quanto ela é 
feliz a brincar com os avós e quero propor-
cionar-lhe isso a tempo inteiro. 
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Governo apresenta programa

Cheque-dentista a partir dos 2 anos e 
mais médicos dentistas no SNS

Nos próximos quatro anos, a ida das crian-
ças ao médico dentista vai acontecer mais 
cedo e será cada vez mais comum encon-
trar os profissionais de saúde oral nas equi-
pas dos cuidados primários. 

Estas são as principais medidas que cons-
tam do programa do XXII Governo Consti-
tucional. Ambas vão de encontro a propos-
tas apresentadas pela OMD, enviadas em 
carta aberta a todos os partidos candidatos 
à Assembleia da República (ver pág. 16). Em 
particular, o alargamento da “cobertura do 
cheque-dentista a todas as crianças entre os 
dois e os seis anos de idade”, uma solução 
há muito defendida pela Ordem no sentido 
de permitir “a deteção precoce de proble-
mas de saúde oral”. 

Para o bastonário da OMD, a consulta do 
médico dentista vai permitir observar de 
forma mais eficaz as crianças à medida que 
vão crescendo e detetar cáries dentárias 
mais cedo. Orlando Monteiro da Silva espe-
ra que todas as crianças beneficiem deste 
alargamento e não apenas aquelas que fre-
quentam escolas públicas, como acontece 

nos visados do cheque-dentista que é distri-
buído a partir dos sete anos. “Faço a leitura 
de que a medida se destina finalmente a 
não discriminar crianças em função de fre-
quentarem a pré-primária pública ou priva-
da”, nota. 

Referindo-se ao cheque-dentista, o respon-
sável salienta que esta é uma boa altura 
para “reformular profundamente todo o 
programa”, criando um grupo de trabalho 
para rever mudanças e atualizações neces-
sárias. Em causa estão os atrasos que se ve-
rificam na distribuição do cheque, que tem 
validade e por vezes é entregue quase no 
final do ano letivo, acabando por limitar o 
período de acesso. 

Também no âmbito deste programa, Or-
lando Monteiro da Silva volta a reforçar 
a urgência de repor o valor do cheque-
-dentista nos 40 euros, ao invés dos 35 
euros implementados durante o período 
da “troika”. Isto porque, explica, “era 
um valor já relativamente simbólico face 
às intervenções que os médicos dentistas 
têm muitas vezes de realizar, não só a 

crianças como a grávidas ou idosos com 
o complemento solidário”.

COBERTURA DE MEDICINA 
DENTÁRIA NO SNS
“Alargar a cobertura de medicina dentária 
no SNS, nomeadamente através dos centros 
de saúde e em colaboração com os municí-
pios” é outra das medidas que constam do 
programa do Governo que quer reduzir os 
custos suportados pelos portugueses em ma-
téria de saúde. Para tal, será adotada uma 
política de continuidade, de diferenciação 
dos cuidados de saúde primários, “melho-
rando a sua resolutividade”, nomeadamente 
“generalizando” os cuidados de saúde oral. 

Neste ponto, a Ordem defende que para 
uma melhor resposta integrada em ter-
mos de saúde pública ao nível preventivo, 
é fundamental a aprovação da carreira de 
medicina dentária no SNS, uma carreira 
médico-dentária que está criada e contém 
o que é essencial para os médicos dentistas 
e público em geral. E tem alertado o poder 
político para as consequências de ter médi-
cos dentistas contratados anualmente.
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Novas sinergias

Provedora de Justiça no Conselho 
Nacional das Ordens Profissionais

O CNOP recebeu a Provedora de Justiça, 
Maria Lúcia Amaral, numa sessão concedi-
da pela própria, na perspetiva da sinergia 
inequívoca que pode e deve estabelecer-
-se entre as ordens profissionais e a Prove-
doria de Justiça. 

A sessão decorreu em setembro e foi mui-
to participada. Considerada de extrema 
importância para o Conselho Nacional das 
Ordens Profissionais (CNOP), foi visível a 
disponibilidade de Maria Lúcia Amaral 
para acolher as diversas interpelações das 
ordens, que revelaram ainda a mais-valia 
que constitui habilitar a Provedoria com 
informação correta, adequada e necessá-
ria ao esclarecimento das questões coloca-
das pelos cidadãos. 

Deste encontro, resultou desde logo a 
identificação de um conjunto de matérias 
nas quais a Provedoria pode ajudar, sem-

pre que não estejam em causa diferendos 
entre órgãos ou pessoas de direito públi-
co. “Direitos, liberdades e garantias fun-
damentais, burocracias injustificadas, atos 
desproporcionais são situações cuja rea-
ção é comungada pela Provedora e pelas 
ordens”, explicou à Revista da OMD a pre-
sidente da Comissão Executiva do CNOP, 
Filipa Carvalho Marques. 

O CNOP conta assim, desde setembro, com 
a possibilidade transmitida diretamente 
ao Conselho Nacional pela Provedora de 
Justiça, da criação de grupos de contacto 
em cada profissão autorregulada na reso-
lução e apoio à decisão, face a medidas 
que, neste caso em concreto, afetem os ci-
dadãos e o exercício condigno das profis-
sões. Uma medida que coloca em evidên-
cia, “uma vez mais, as ordens profissionais 
ao serviço do interesse do cidadão e dos 
profissionais de Portugal que exercem 

profissões, cuja representação é delegada 
pelo Estado nas respetivas ordens”. 

O Provedor de Justiça é uma das insti-
tuições mais antigas da democracia por-
tuguesa e recentemente sucedeu a con-
sagração na lei-quadro das associações 
profissionais de uma figura similar desig-
nada por provedor dos destinatários dos 
serviços, em cada área de atividade das 
ordens. 

O estatuto desta figura em nada se con-
funde com a Provedoria de Justiça. Con-
clusão novamente alcançada com total 
clareza de ideias. São conhecidas as fun-
ções do Provedor de Justiça, como o facto 
de exercer um magistério de influência 
muito relevante que, apesar de não vincu-
lativo nos pareceres que emana, coloca em 
causa diversos aspetos do funcionamento 
da administração pública portuguesa.

Perfil

Maria Lúcia Amaral, 
Provedora de Justiça
Maria Lúcia Amaral é jurista, professora 
catedrática da Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa e foi mem-
bro do Tribunal Constitucional entre abril 
de 2007 e julho de 2016.

Foi eleita Provedora de Justiça pela 
Assembleia da República a 20 de outubro 
de 2017 e tomou posse do cargo a 2 de 
novembro.



Muito pouco para a saúde oral dos portu-
gueses.

O SNS, que muito prezamos, quando foi 
criado deixou de fora a saúde oral. Uma 
injustiça reparada parcialmente em 2008, 
com o PNPSO - Programa Nacional de 
Promoção da Saúde Oral, mais conhecido 
como cheque-dentista. O modelo veio con-
tribuir para melhorar a acessibilidade dos 
portugueses à saúde oral, mas, e apesar 
dos progressos alcançados, abrange grupos 
restritos da população. Em 2017, iniciou-se 
a inserção de médicos dentistas nos centros 
de saúde. Uma iniciativa que tem vindo a 
ser alargada. Mas, volvidos 40 anos de SNS, 
está aquém do princípio de acesso univer-
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Aniversário Serviço Nacional de Saúde

Livro “40 Anos do SNS” assinala 
comemorações
O Serviço Nacional de Saúde foi criado há 
quatro décadas e, para celebrar a data, foi 
lançado um selo comemorativo e o livro “40 
Anos do SNS”. 

No Auditório do Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra, Francisco George, presi-
dente da Comissão do 40º Aniversário do SNS, 
abriu a sessão comemorativa, e a ministra da 
Saúde, Marta Temido, encerrou o evento.

O antigo ministro do Trabalho e Segurança 
Social, António Bagão Félix, e Isabel Soares 
apresentaram o livro “40 anos do SNS”, da 
autoria de Maria Elisa Domingues, que foi 
lançado durante a cerimónia. Constituída 
por 11 capítulos, a obra aborda “as grandes 
conquistas do SNS, graças às quais passámos 
de um país atrasado, com maus indicadores 
de saúde, para um dos mais bem colocados, a 
nível europeu”.     

O livro evoca vários percussores do SNS e in-
clui testemunhos de diversas personalidades, 

sal a estes cuidados, pois abrange sobretudo 
pessoas com alguns tipos de patologias e ca-
rência económica e disponibiliza apenas um 
leque de tratamentos básicos.

O ímpeto agora criado será importante 
para aproximar a medicina dentária do SNS, 
integrando-a como uma área médica fun-
damental nos cuidados de saúde primários. 
É um passo para mudar a visão, profunda-
mente errada, que separa a saúde oral da 
saúde no seu todo, com implicações a diver-
sos níveis e enormes custos para a socieda-
de. 

Estes primeiros passos são um teste essen-
cial para comprovar a importância da in-

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, in “40 Anos do SNS”
40 anos de SNS, o que significaram?

clusão da medicina dentária no SNS. Uma 
leitura responsável dos resultados obtidos 
por parte do poder político, dos cidadãos, 
enquanto eleitores e utentes, e de outros 
profissionais de saúde fundamentará a 
importância do investir sustentadamente 
na medicina dentária. Se com o alarga-
mento do cheque-dentista, com um segu-
ro público, tipo ADSE, ou de outra forma, 
é uma decisão política que é urgente im-
plementar. 

A OMD estará sempre disponível para co-
laborar na reflexão sobre estratégias de 
saúde que possam ser uma mais-valia para a 
população, para os médicos dentistas e para 
o sucesso do SNS.

foram desafiados a responder ao repto:  “40 
anos de SNS, o que significaram?”. 

Na sinopse do livro, a autora acrescenta que 
“críticas, ouvi muitas, e não deixei de assina-
lar as que me pareceram mais pertinentes: 
tentei também que, neste livro, se ouvissem 
as vozes e o sentir dos trabalhadores da saúde 
e dos doentes”.

O bastonário da OMD, Orlando Monteiro 
da Silva, deixou o seu testemunho, em que 
lembra que é preciso “mudar a visão, profun-
damente errada, que separa a saúde oral da 
saúde no seu todo, com implicações a diversos 
níveis e enormes custos para a sociedade.”

O Serviço Nacional de Saúde foi criado a 15 
de setembro de 1979, com a publicação da Lei 
nº 56/79. Desde então foi instituída uma rede 
de prestadores de cuidados de saúde globais, 
sob o princípio do direito à proteção da saúde 
e do acesso a todos os cidadãos, financiado 
através de impostos.

nomeadamente do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, do ex-Presidente 
da República, Jorge Sampaio, e dos basto-
nários das profissões da área da saúde, que 
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Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária

Dar voz à medicina dentária

Da esquerda para direita, Tiago do Nascimento Borges (presidente da direção da ANEMD), Orlando Monteiro da Silva (bastonário da OMD), Reis Campos (subdiretor 
da FMDUP) e Constança Pessoa (presidência da mesa da Assembleia-Geral da ANEMD)

Tiago do Nascimento Borges, presidente da direção 
da ANEMD

Tiago do Nascimento Borges foi reeleito 
presidente da direção da Associação Na-
cional de Estudantes de Medicina Dentá-
ria (ANEMD) e para o mandato 2019/ 2020 
tem um objetivo traçado: “tornar a ANEMD 
uma federação institucionalmente mais re-
levante nas suas diferentes áreas de inter-
venção”. 

Os novos órgãos sociais tomaram posse a 
2 de outubro e após a cerimónia, que de-
correu na Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade do Porto (FMDUP), o res-
ponsável contou à Revista da OMD que a 
equipa empossada pretende “dar voz à me-
dicina dentária”.

Para cumprir este desígnio, Tiago do Nas-
cimento Borges apresenta alguns dos pro-
jetos que quer concretizar. “Pretendemos 
integrar a discussão da reforma do plano 
curricular, apresentar a posição dos estu-
dantes quanto à problemática do planea-
mento dos recursos humanos em medicina 
dentária, aproximar os estudantes da fede-
ração e inovar na comunicação com os mes-
mos”, anunciou. A aposta “na formação 
dos dirigentes associativos” e a promoção 
“do diálogo construtivo e profícuo entre as 
escolas médico-dentárias” integram igual-
mente as iniciativas que a equipa recém-
-empossada quer concretizar.

O bastonário da OMD e o subdiretor da 
FMDUP estiveram presentes na tomada de 

posse da nova equipa. Orlando Monteiro 
da Silva aproveitou para lançar um desafio: 
“ser médico dentista não está ao alcance de 
qualquer um, tenham isto presente, façam 
o vosso melhor e serão os melhores”. Por 
sua vez, Reis Campos salientou a importân-
cia do empenho e interesse dos jovens pelo 
associativismo. 

Na sessão, o bastonário recordou que “ne-
nhuma ordem tem legitimidade de inge-
rência na autonomia constitucional do en-
sino superior”, uma vez que “os numerus 
clausus são da responsabilidade do Estado 
e das faculdades e não das ordens profissio-
nais”. No seu discurso, esclareceu que “não 
é permitido a uma ordem introduzir quotas 
de acesso à profissão, exames ou contingen-
tes; não é apenas a lei nacional, mas direti-
vas europeias que o determinam”. 

Por fim, Orlando Monteiro da Silva afir-
mou que “é profundamente errado atacar 
o reconhecimento internacional concedi-
do às faculdades portuguesas e aos nossos 
médicos dentistas por mérito próprio”. 
“Mais ainda quando temos hoje em dia a 
exata noção que os alunos, cada vez mais 
estrangeiros da UE, regressam ao seu país 
de origem para trabalhar após a forma-
ção”, sustentou. Dirigindo-se à nova equipa 
da ANEMD, o bastonário da OMD realçou 
a importância dos estudantes na luta “pela 
integridade da profissão” e na “afirmação 
da medicina dentária de excelência”. 
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Visita institucional

Governo dos Açores recebe ordens 
profissionais 

“A importância, sucesso e necessidade do 
modelo de autorregulação nas profissões 
qualificadas. O papel das ordens profissio-
nais em Portugal.” Este foi o mote para 
uma visita institucional do Conselho Nacio-
nal das Ordens Profissionais (CNOP) à Re-
gião Autónoma dos Açores (RAA).

Na Horta, o presidente do Governo dos 
Açores, Vasco Alves Cordeiro, recebeu as as-
sociações profissionais na Secretaria Regio-
nal da Agricultura e Florestas, a 15 de ou-
tubro. Os bastonários e dirigentes do CNOP 
tiveram ainda a oportunidade de participar 
num almoço de partilha de ideias para o 
qual o CNOP foi convidado por Vasco Alves 
Cordeiro. 

O dia prosseguiu com a audiência concedi-
da pela presidente da Assembleia Legisla-
tiva da Região Autónoma dos Açores, Ana 
Luís, na sede do Parlamento açoriano. No 
seguimento desta reunião, o CNOP assistiu 
ao plenário e teve a oportunidade de con-
tactar com parlamentares numa jornada in-
tensa e profícua. 

Estes encontros foram considerados funda-
mentais pelo CNOP, na lógica de descentra-
lização das suas atividades. Em comunicado 
recente, o conselho descreveu a natureza 
orgânica do CNOP e das respetivas ordens 
profissionais que o integram. Aos represen-
tantes regionais de cada uma das diferentes 
ordens, mais uma vez se renovou a noção 
da sua importância e da liberdade que as-
siste de, em articulação oficial com as respe-
tivas ordens, reunirem e contactarem entre 
todas em formato não institucionalizado, 
no âmbito das atribuições e competências 
estatutárias previstas em cada lei funda-
mental da respetiva profissão.

Na visita institu-
cional estiveram 
presentes, da es-
querda para direi-
ta na foto, José de 
Matos, bastoná-
rio da Ordem dos 
Biólogos, Helena 
Vargas, vogal do 
Conselho Direti-
vo da Região dos 
Açores da Ordem 

dos Engenheiros, Flávio Tiago, presiden-
te da Delegação Regional dos Açores da 
Ordem dos Economistas, Filipa Carvalho 
Marques, presidente da Comissão Executiva 
do CNOP, Orlando Monteiro da Silva, presi-
dente do CNOP e bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas, Ana Luís, presidente da 
Assembleia Regional, Isabel Trindade, vice-
-presidente da Ordem dos Psicólogos, e Ma-
ria Serafina de Menezes Simões, da Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas. Na fila de 
trás, da esquerda para a direita, Artur Lima, 
representante do Con-
selho Diretivo da OMD 
na RAA, Rita Carvalho, 
membro do Conselho 
Geral pelo Círculo Elei-
toral da RAA da Ordem 
dos Nutricionistas, Isa-
bel Cássio, presidente 
do Conselho Médico da  
RAA da Ordem dos Mé-
dicos, Emanuel Cordei-
ro, membro da Assem-

16 ordens profissionais numa 
única estrutura
O Conselho Nacional das ordens profissionais integra 16 ordens profissionais, represen-
tando através destas cerca de 370 mil profissionais. Trata-se de uma estrutura de cúpula 
nacional, na qual os legítimos representantes das ordens - os bastonários, presidentes ou 
representantes por estes indicados - têm assento.

Como resulta do disposto estatutariamente, a expressão da vontade de cada uma das 
Ordens Profissionais e as missões do CNOP não são passíveis de exercício ou delegação a 
nível regional ou local.

O CNOP funciona no respeito absoluto pela autonomia de cada uma das ordens profis-
sionais e dos respetivos formatos da orgânica de cada uma a nível regional.

bleia Representativa dos Açores da Ordem 
dos Contabilistas Certificados, Luísa Cam-
pos, membro da Assembleia Representativa 
pelos Açores da Ordem dos Contabilistas 
Certificados, João Ferreira da Silva, assessor 
da bastonária da Ordem dos Contabilistas 
Certificados, José Carlos Resende, bastoná-
rio da Ordem dos Solicitadores e dos Agen-
tes de Execução.

Terminada a visita, o CNOP deixou uma 
nota de agradecimento “a todos bastoná-
rios e dirigentes nacionais e regionais, que 
revelaram o profundo conhecimento que 
só profissionais da área detêm sobre cada 
setor autorregulado, na demonstração 
clara do sucesso e da operacionalidade do 
modelo de autorregulação personificado 
pelas ordens, membros de pleno direito do 
Conselho Nacional das ordens profissionais. 
Sem dúvida, um sentir generalizado de mais 
um marco na postura de trabalho e de coo-
peração eficaz do Conselho Nacional e das 
ordens profissionais que o compõem”. 
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Semana Europeia de Luta Contra o Cancro de Cabeça e Pescoço

Rastreios em Lisboa e no Porto para 
promover diagnóstico precoce

A edição 2019 da Make Sense Campaign 
escolheu como tema central o “Apoio 
aos Sobreviventes”. De 16 a 20 de se-
tembro, foi dada voz a quem superou 
uma doença que mata três portugueses 
por dia.

O cancro oral é o mais comum 
desta patologia, pelo que as 
várias iniciativas desenvolvi-
das para assinalar a 7ª Sema-
na Europeia de Luta Contra o 
Cancro de Cabeça e Pescoço 
contemplaram rastreios de 
saúde oral nas cidades de Lis-
boa e do Porto, para chamar 
a atenção para os sintomas e 
para a importância da preven-
ção da doença. 

A ministra da Saúde aderiu à 
iniciativa, que considerou fun-
damental para “sensibilizar a 
população para a necessidade 
de estar atenta às alterações 
da sua cavidade oral” e pro-
curar os profissionais de saú-
de quando detetem alguma 
alteração.

Por outro lado, Marta Temido 
destacou o “esforço significa-
tivo” do Governo em termos 
de saúde oral que, além do 
cheque-dentista, deu início 

à colocação de “médicos dentistas nos 
centros de saúde”. Com esta medida, “se 
o médico dentista que está no centro de 
saúde identificar qualquer lesão indicia-
dora de que algo vai menos bem pode 
referenciar o utente para o médico hos-

O médico dentista desempenha um papel 
fundamental quer na prevenção, quer no 
diagnóstico precoce do cancro oral. O en-
sino do autoexame da cavidade oral e o 
controlo dos fatores etiológicos da doen-
ça são as principais medidas preventivas. 

Os doentes devem ser aconselhados a evi-
tar comportamentos de risco e a adotar 
um estilo de vida saudável, onde se in-
cluem a cessação tabágica, a moderação 
do consumo de álcool, uma dieta equili-
brada e rica em fruta e vegetais, a prote-

ção da exposição solar da mucosa labial 
e o aconselhamento da vacinação para o 
vírus do papiloma humano. 

A promoção de uma boa saúde oral con-
tribui também para a prevenção do can-
cro oral, designadamente com a adoção 
de adequados hábitos de higiene oral, o 
tratamento de infeções fúngicas crónicas 
e a eliminação de eventuais fontes de 
trauma repetido, como por exemplo a 
correção de próteses dentárias mal adap-
tadas.

FILIPE FREITAS, GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO PIPCO – PROJETO 
DE INTERVENÇÃO PRECOCE NO CANCRO ORAL

Pelo seu contacto regular com o doente, 
o médico dentista encontra-se numa po-
sição privilegiada para a identificação de 
lesões potencialmente malignas, como 
a leucoplasia, ou de tumores numa fase 
inicial do seu desenvolvimento, favore-
cendo assim um melhor prognóstico da 
doença.

Estas iniciativas permitem educar, esclare-
cer e consciencializar, contribuindo para 
aumentar a literacia em saúde da popu-
lação.

pitalar e isso tem permitido identificar 
lesões malignas e proceder a tratamento 
com maior celeridade”. 

Admitiu ainda que o “progresso foi mui-
to rápido” na região de Lisboa e Vale do 
Tejo, mas “há outras zonas do país onde 
temos de acelerar a velocidade”. De acor-
do com Marta Temido, quase metade dos 
agrupamentos de centros de saúde têm 
cobertura de saúde oral.

Um diagnóstico em fase inicial, explicou 
Ana Castro, presidente do Grupo de Estu-
dos de Cancro de Cabeça e Pescoço, aos 
jornalistas, pode permitir “curar 90% dos 
doentes nessa fase”, diminuindo para 
“cerca de 20%”, quando detetado tardia-
mente. “Aquilo que nós queremos é que 
sejam diagnosticados mais cedo”, referiu 
a responsável. 
O Cancro de Cabeça e Pescoço é consi-
derado o oitavo mais comum em todo o 
mundo. Os principais fatores de risco da 
doença são o tabaco, o consumo do ál-
cool, uma má higiene oral, próteses den-
tárias mal adaptadas e a infeção pelo HPV.

Dor de garganta, rouquidão persistente, 
língua dorida, manchas vermelhas ou bran-
cas em toda a cavidade oral, dificuldade em 
engolir, nódulo no pescoço, nariz entupido 
e sangramento oral, que permaneçam du-
rante três semanas, são sinais de alerta.
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Participações do Ano de 2018
Artigo de Opinião

Ao Conselho Deontológico e de Disciplina 

é-lhe estatutariamente concedido um 

importante papel regulador no sentido 

de garantir aos doentes, à comunidade 

em geral e a todos os médicos dentistas 

que estes últimos, no exercício da 

sua atividade profissional, cumpram 

cabalmente as normas de natureza ética 

e deontológica.

É, portanto, da sua exclusiva competência 

analisar todas as queixas que estejam 

corretamente identificadas e sejam 

formalmente enviadas, interpretar e 

integrá-las nas normas reguladoras da 

profissão, tendo sempre em conta a 

dinâmica, os costumes do exercício da 

profissão e a evidência científica. 

Qualquer pessoa, independentemente 

ser direta ou indiretamente afetada 

pelos factos desencadeantes do 

descontentamento ou do conflito, tem 

legitimidade de elaborar uma queixa. 

Nesse sentido, deve preencher um 

formulário específico para esse efeito, 

disponível no site da OMD, ou através 

de reclamação enviada diretamente à 

Entidade Reguladora da Saúde ou a outras 

entidades, tais como tribunais, Ministério 

Público, administrações regionais de 

saúde ou DECO - Associação Portuguesa 

para a Defesa do Consumidor, isto a título 

de exemplo.  

A queixa deve conter, de forma clara 

e documentada, todos os factos e 

provas que o queixoso considere que 

suportam a possível violação dos seus 

direitos, ou das normas vigentes, e que 

possam comprometer o médico dentista 

envolvido.

Perante uma queixa que suscite dúvidas, 

quanto ao desvio de um correto 

comportamento profissional, cabe ao 

presidente do Conselho Deontológico 

e de Disciplina instaurar um processo 

de inquérito, ou disciplinar, e nomear 

um instrutor ou um relator entre os 

membros efetivos do Conselho, que terá a 

Foram recebidas 208 participações. 

Os principais motivos que levaram à 

elaboração de uma queixa, centraram-

se principalmente em questões clínicas, 

onde poderia estar em causa a violação 

das legis artis por parte dos médicos 

dentistas visados e na violação das normas 

de divulgação da atividade profissional. 

No entanto, outras queixas foram 

recebidas, nas quais estava em causa 

o não cumprimento das deliberações 

emanadas pelo Conselho Deontológico 

e de Disciplina, o não cumprimento da 

prestação dos serviços acordados com o 

doente por parte do médico dentista, a 

perda de confiança e relações deterioradas 

entre doente e médico dentista. 

A este número de participações temos que 

adicionar o número dos casos de colegas 

que incumpriram com o pagamento 

obrigatório das quotas, os “processos 

cautelares especiais”.

responsabilidade de levar a cabo todas as 

ações disciplinares, no sentido de chegar à 

verdade material dos factos, com respeito 

total por todos os direitos que assistam 

aos participantes e aos médicos dentistas 

visados.

O objetivo deste artigo é partilhar 

os números globais das participações 

recebidas ao longo do ano de 2018 e 

enquadrá-las nas suas várias causas.

Se analisarmos unicamente as 

participações referentes à insatisfação 

do doente pela qualidade da prestação 

de serviços de medicina dentária 

realizados pelo médico dentista, 

verifica-se que são as áreas da 

prostodontia fixa ou removível, da 

cirurgia oral (excluindo implantes), da 

cirurgia de implantes, da endodontia e 

da ortodontia que surgem com maior 

número de queixas.

Quadro 1 - Quadro Geral de Participações
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Não esqueça que…
De acordo com o nº 1, do artigo 20º do 

Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas 

(OMD), são deveres do médico dentista, 

entre outros, defender o bom nome e 

prestígio da OMD, usar de recato e evitar 

litígios relacionados com a atividade da 

OMD quando utilize meios eletrónicos 

ou outros, designadamente, não 

invocando, utilizando ou reproduzindo 

informações ou suportes institucionais 

Deontologia Profissional 

sem que para tal esteja autorizado 

nas condições gerais de utilização dos 

mesmos pela OMD e agir solidariamente 

em todas as circunstâncias na defesa dos 

interesses comuns. 

Por sua vez, o nº 2 do artigo 55º do 

Código Deontológico da OMD, estabelece 

que todo o médico dentista tem direito a 

ser tratado com respeito e consideração, 

designadamente, na relação entre 

colegas. 

O nº 3 do mesmo preceito regulamentar, 

acrescenta ainda que o médico dentista 

não deve fazer afirmações ou declarações 

desprimorosas sobre colegas e, perante 

qualquer tipo de discordância, o direito de 

resposta deve ser exercido com o máximo 

respeito mútuo.

No que toca à ação disciplinar, durante o ano de 2018, o CDD 

instaurou 44 processos disciplinares, 8 processos de inquérito 

e 27 processos cautelares, que resultaram em 19 penas de 

advertência, 9 de censura, 4 de multa e 1 de suspensão.

Quadro 3 - Instauração de Ação Disciplinar

Por fim, no que toca aos processos disciplinares especiais 

por falta de pagamento de quotas, foram instaurados 141 

processos cautelares, em que resultou o arquivamento de 

47, por pagamento voluntário das quotas, tendo que se 

instaurar 94 processos disciplinares levando à suspensão 

por 2 anos de 52 colegas que não procederam a esse 

pagamento.

A razão principal pela falta do pagamento das quotas 

parece estar intimamente relacionada com o não exercício 

da profissão em Portugal.

Quadro 4 - Penas Aplicadas

Quadro 2 - Áreas Clinicas

Quadro 5 - Processos cautelares especiais por falta de 

pagamento de quotas

Quadro 6 - Decisões de processos disciplinares por falta 

de pagamento de quotas
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FEDCAR 

Comissão Europeia revê programa de 
estudos em medicina dentária

A Comissão Europeia anunciou que deu 

início ao processo de revisão do programa 

que está definido no Anexo V.3.1 da Direti-

va 2005/36, relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais.

A revisão do programa de estudos para a 

formação de médicos dentistas na Europa 

terá uma duração aproximada de quatro 

anos e culminará com a atualização do Ane-

xo V e – caso seja necessário – a alteração da 

Diretiva 2005/36.

O documento foi um dos pontos discutidos 

na última reunião da Federação Europeia 

dos Reguladores da Medicina Dentária (FE-

DCAR), que decorreu no Porto, organizada 

pela OMD em maio passado. Nesse encon-

tro, os participantes decidiram encorajar a 

Comissão Europeia quanto a uma futura 

revisão da diretiva no Parlamento Europeu, 

no sentido de obter uma harmonização das 

competências na educação na UE.

O processo de revisão está em curso e a 

Comissão Europeia vai realizar um estudo 

preliminar sobre a formação e a profissão 

de médico dentista, com o intuito de criar 

os alicerces necessários para a “revisão dos 

requisitos mínimos de formação do médico 

dentista no âmbito da Diretiva 2005/36/CE”, 

assim como avaliar se será ou não necessário 

propor a sua adaptação, de modo a refletir o 

progresso científico e técnico. 

Resumidamente, o estudo terá o seguinte 

conteúdo:

1 – Mapear as situações nacionais: em pri-

meiro lugar, os requisitos nacionais de todos 

os Estados Membros da UE e EFTA (Islândia, 

Liechtenstein, Noruega e Suíça) com respeito 

à formação teórica e clínica efetiva dos médi-

cos dentistas e o conhecimento e competên-

cias a adquirir através da referida formação. 

Este deverá dar particular ênfase a quaisquer 

requisitos que ultrapassem ou se estendam 

para além dos requisitos mínimos de forma-

ção definidos na Diretiva, assim como ponde-

rar se estes requisitos refletem uma adapta-

ção a progressos científicos e técnicos. 

2 – Levar em consideração os contextos na-

cionais: quem realizar o estudo deverá con-

templar igualmente uma análise dos siste-

mas nacionais de saúde e ter em conta todas 

as informações e fontes relevantes, incluindo 

estudos já existentes nesta área. 

3 – Desenvolver sugestões para a Comissão 

Europeia relativas ao Anexo V e a especia-

lidades. Paralelamente, a duração de espe-

cialidades já existentes deve ser analisada à 

luz da atual duração mínima em vigor (três 

anos).  

4 – Organizar um workshop para todas as 

partes interessadas após a recolha de da-

dos, que deve ser orientado para o objetivo 

final de definir um entendimento comum 

entre as autoridades nacionais e restantes 

stakeholders, quanto ao facto das atuali-

zações aos requisitos mínimos de formação 

ao abrigo da Diretiva e, no âmbito dos atos 

delegados concedidos à Comissão, serem ou 

não adequadas e, em caso afirmativo, em 

que medida. 

O estudo terá uma duração máxima de 15 

meses e os resultados serão apresentados no 

inverno 2020/2021, por forma a existir em 

2021 uma iniciativa legislativa global por 

parte da Comissão Europeia para todos os 

profissionais de saúde abrangidos pelo Ane-

xo V. Este organismo espera ter as conclusões 

em 2022 para poder proceder à transposição 

do novo Anexo V pelos Estados-Membros 

um ano depois.

Reunião da FEDCAR que decorreu em maio, na cidade do Porto
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Saúde oral na Cobertura Universal de 
Cuidados de Saúde

A Federação Dentária Internacional (FDI) 

aplaudiu a adoção da declaração política das 

Nações Unidas (ONU), que inclui a saúde oral 

na agenda global de saúde.

A Cobertura Universal dos Cuidados de Saú-

de Oral foi o tema escolhido pela FDI para o 

Fórum Mundial de Saúde, que se realizou no 

dados relativos à saúde visual e à saúde oral, 

bem como às doenças raras e às doenças tro-

picais negligenciadas”. 

Para Gerhard Seeberger, presidente da FDI, 

é “vital” que o documento seja “convertido 

em ação concreta e sustentada a nível nacio-

Nações Unidas

Primeiro congresso “ADA FDI World Dental Congress”
Pela primeira vez, e após mais de 20 anos de 

parceria, a Federação Dentária Internacional 

(FDI) e a Associação Americana de Medicina 

Dentária (ADA) fundiram as suas reuniões 

num único congresso e o resultado foi uma 

afluência de mais de 30 mil pessoas. 

Durante o evento decorreu a Assembleia-

-Geral da FDI, onde teve lugar a tomada 

de posse do novo presidente, o italiano 

Gerhard Seeberger e a eleição de alguns 

membros que compõem os corpos dirigentes. 

Pela primeira vez na história da instituição 

foi eleita uma mulher do continente africa-

no para presidente, a professora Ihsane Ben 

Yahya (Marrocos), que desempenhará o cargo 

de presidente-eleito da FDI durante dois anos, 

assumindo depois a presidência. O americano 

Greg Chadwick é o novo tesoureiro. 

O Conselho Diretivo é constituído por 10 

elementos e viu serem eleitas para um 

primeiro mandato de três anos Carol 

Gomez Summerhays (USA) e Nahawand 

Thabet (Egipto). Nikolai Sharkov (Bul-

gária) foi reeleito para o segundo e 

último mandato de três anos. Fazem 

também parte do conselho Li Jin (Hong 

Kong), Maria Fernanda Atuesta (Colom-

bia), Eduardo Cavallé (Itália), Ashok Do-

ble (India), Takashi Inuoe (Japão), Yong 

Su Park (Coreia do Sul) e Paulo Ribeiro 

de Melo (Portugal). 

ADA FDI World Dental Congress, no início de 

setembro, em São Francisco, EUA.

A declaração foi oficialmente adotada a 23 

de setembro, em Nova Iorque, e o ponto 34 

diz o seguinte: “aumentar os esforços para 

incluir no serviço universal de saúde os cui-
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“Acesso à Saúde Oral entre as Populações 

Vulneráveis e Desfavorecidas”; “Admi-

nistração de Antibióticos em Medicina 

Dentária”; “Lesões de Cárie e Primeiro 

Tratamento Restaurador”; “Educação 

Contínua Via eLearning”; “Recrutamen-

to Internacional Ético de Profissionais de 

Oito novas declarações políticas
Saúde Oral”; “Prevenção e Controlo de 

Infeções na Prática Clínica”; “Má-oclusão 

em Ortodontia e Saúde Oral”; e “Repa-

ração de Restaurações” são as novas de-

clarações políticas aprovadas pela FDI. Os 

documentos estão disponíveis em www.

fdiworlddental.org.

nal”. O responsável defende que a “saúde 

oral é uma das áreas de saúde geral mais ne-

gligenciadas, pelo que aplaudimos os líderes 

mundiais por este importante compromisso 

que dá força à Declaração Política da ONU”.

Benoit Varenne, Dental Officer do Depar-

tamento de Doenças Não Transmissíveis na 

OMS, acrescenta que “a integração de ser-

viços de saúde oral essenciais na Cobertura 

Universal de Cuidados de Saúde (UHC) per-

mitirá a melhoria de resultados de saúde 

e reduzir desigualdades fundamentais no 

acesso a cuidados de saúde”. 

As doenças orais, nomeadamente as cáries 

dentárias, doenças das gengivas e cancro 

oral, são as formas mais comuns das doen-

ças não transmissíveis e evitáveis. Aliás, são a 

quarta doença mais cara e que está a cargo 

do paciente. 

Estima-se que 3,58 biliões de pessoas (mais 

de metade da população mundial) têm uma 

má saúde oral. A maioria destas doenças 

podem ser evitadas, sendo que o número 

de pessoas com doenças orais não tratadas 

aumentou 38% desde 1990. 

A Cobertura Universal de Cuidados de Saúde 

é, portanto, uma oportunidade única para 

melhorar o acesso a serviços de saúde oral 

essenciais. 

OMD NO FÓRUM MUNDIAL DE 
SAÚDE
A UHC foi o ponto de partida das confe-

rências organizadas no âmbito do Fórum 

Mundial de Saúde Oral, que decorreu no 

congresso anual da ADA/ FDI. Sob o mote 

“Cobertura Universal de Saúde: o bom, o 

mau e o necessário para a saúde oral”, a 

OMD foi convidada a apresentar o percurso 

dos médicos dentistas no Serviço Nacional de 

Saúde.

Intitulada “Integrar o médico dentista nos 

cuidados de saúde primários – O exemplo 

português”, a sessão foi apresentada pelo 

bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. 

Orlando Monteiro da Silva explicou o proces-

so e funcionamento das consultas de medi-

cina dentária, que foram implementadas no 

SNS quase 40 anos após a sua fundação. Rela-

tou os primeiros passos da experiência que ar-

rancou em 2016, com 13 consultórios, e que, 

em 2018, englobava 92, esperando-se que, 

em 2020, sejam 289 gabinetes de medicina 

dentária. O responsável abordou o estatuto 

profissional e a necessidade de implementar 

uma carreira de medicina dentária no SNS. 

“É uma iniciativa notável, de enorme signifi-

cado para os pacientes”, notou o bastonário. 

No entanto, alertou, a medida “não resolve 

os problemas de saúde oral em Portugal. 

Precisamos de garantir que mais pessoas têm 

acesso a estes cuidados” e lembrou que o 

país “possui uma rede de mais de 5.000 con-

sultórios e clínicas dentárias, perfeitamente 

apta para atender às necessidades da popu-

lação”.

O bastonário enquadrou também os passos 

dados em matéria de inserção da saúde oral 

nos cuidados primários, onde salientou os 

resultados e funcionamento do Programa 

Nacional de Promoção da Saúde Oral. Mais 

conhecido por cheque-dentista, o programa 

tem quase 4.000 médicos dentistas aderen-

tes e, desde a sua implementação em 2008, 

já permitiu tratar cerca de 3,5 milhões de 

portugueses. 

Aliás, o exemplo português foi apresentado 

como case study no relatório “Protegendo 

populações, preservando o futuro: otimizar 

a força de trabalho da saúde para combater 

as Doenças Não Transmissíveis (DNT) e alcan-

çar a UHC” da NCD Alliance, apresentado na 

Assembleia-Geral da ONU.

Comitiva portuguesa no ADA FDI World Dental Congress
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NCD Alliance 

Portugal é case-study de inserção da 
saúde oral nos cuidados primários

O projeto de inserção de médicos dentistas 
nos cuidados de saúde primários foi recente-
mente apresentado como case-study no rela-
tório “Protegendo populações, preservando o 
futuro: otimizar a força de trabalho da saúde 
para combater as Doenças Não Transmissíveis 
(DNT) e alcançar a Cobertura Universal de Cui-
dados de Saúde (UHC)” da NCD Alliance. 

O documento foi apresentado na Assem-
bleia-Geral da ONU e inclui Portugal como 
exemplo na promoção da saúde oral. 

A NCD Alliance é composta por mais de duas 
mil organizações, oriundas de 170 países, 
que se dedicam a promover a prevenção 
das DNT a nível global. Entre os membros in-
cluem-se organizações não-governamentais 
globais e nacionais, associações científicas 
e profissionais, instituições académicas e de 
investigação, entidades do setor privado e 
indivíduos dedicados.

O relatório destaca que o programa - em 
curso desde 2016 e que tem como público-
-alvo os prestadores de cuidados primários 
em Portugal e população geral - se destina a 
“dotar com atendimento de saúde oral pelo 
menos um centro de saúde de cada municí-
pio de Portugal, a fim de melhorar o acesso 
da população aos cuidados de saúde oral”. E 
apresenta os seguintes resultados:

“- Mais de 60 municípios portugueses já in-
tegraram as consultas de medicina dentária 
nos serviços de saúde primários.

- Desde novembro de 2018, foram atendidos 
mais de 37.300 pacientes, perfazendo um to-
tal de 90.500 consultas e 105.000 tratamen-
tos de medicina dentária.

- O programa tem sido bem aceite pelos pa-
cientes, fazendo aumentar a procura de cui-
dados de saúde oral.”

O interesse no programa português tem 
duas razões, que são entendidas como “es-
caláveis e replicáveis”. 

Em primeiro lugar, “a prevenção, deteção 
e gestão das DNT pode ser realizada pelos 
profissionais de saúde nos centros de saú-
de”, pelo que se considera que “o programa 
demonstra a sustentabilidade dessa metodo-
logia. Os cuidados relativos às DNT devem fa-
zer parte integral da formação dos médicos, 
especialmente em áreas como a medicina 
dentária, que tradicionalmente existiu como 
uma especialidade separada das outras”. 

Por último, entende que “os incentivos 
para integrar os cuidados relacionados com 
as DNT nas estruturas de cuidados primá-
rios devem contar com componentes “top-
-down” e “bottom-up”, a fim de se garantir 
que se trata de serviços bem coordenados e 
bem aceites pela população”.



omd | 63
Global




