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Editorial
Miguel Pavão   Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

O poder é meu!
Se o título deste editorial chamou a 
atenção do leitor, que pensou tratar-se 
de um postulado abuso de poder ou au-
toengrandecimento de um bastonário, 
desengane-se!

O intuito deste título é apelar à capaci-
dade que cada um detém para tomar 
decisões e fazer escolhas.

Esta ideia tornou-se bem evidente com 
as lições que a pandemia trouxe. Foi 
claro que o comportamento de cada 
um afeta todos e tem impacto benéfi-
co ou prejudicial no coletivo. Escolhas 
simples como usar máscara, lavar as 
mãos, respeitar as distâncias ou sim-
plesmente optar por não entrar num 
elevador que, mesmo tendo espaço 
livre, não respeita os mínimos de segu-
rança permitidos, são escolhas - com-
portamentos individuais -que fazem 
a diferença e resultam em benefícios 
coletivos.

Esta mensagem e este exemplo podem 
ser facilmente transportados para o 
nosso exercício profissional, enquanto 
médicos dentistas. Somos nós a deter-
minar o tempo de consulta, a formação 
que fazemos, os seguros com que 
trabalhamos e os planos de tratamen-
to com que nos comprometemos. É 
inquestionável: as escolhas que cada 
colega faz definem a classe e a profis-
são que somos!

A profissão faz-se e constrói-se dia-
-a-dia, colega a colega, evoluindo ou 
regredindo nas opções que cada um 
toma, mas que influenciam todos.

E não podemos ficar indiferentes ao 
que lemos nesta edição da Revista da 
OMD. A publicação de “Os Números da 
Ordem” exibe de forma clara e contun-
dente a situação real da medicina den-
tária em Portugal: o rácio de número 
de habitantes para um médico dentista 
é de 884.

São números preocupantes, que se 
confirmam ainda mais com o inquérito 
realizado aos jovens médicos dentistas 
e divulgado no Dia Mundial da Saúde 
Oral, no passado 20 de março, onde 
40% dos jovens inquiridos admitem 
fazer consultas gratuitas e 30% atos 
gratuitos.

Urge na nossa classe médica uma 
visão e espírito coletivo para entender-
mos em definitivo que o futuro da pro-
fissão começa exatamente nas nossas 
escolhas e opções. Pela forma como 
exercemos, como nos relacionamos e 
colaboramos entre colegas, pela parti-
cipação de situações anómalas que co-
nhecemos, pela contribuição de ideias 
e propostas que promovam a evolução 
da profissão.

O poder de fazermos uma medicina 
dentária mais valorizada e qualificada 
está na exigência das nossas escolhas e 
na intransigência em ceder ao que pare-
ce mais fácil, mas que incorpora o valor 
da qualidade e da ética profissional.

Não aceitar e não compactuar é po-
der! Poder que cada médico dentista 
possui, sabendo que o seu contributo é 
peça–chave para a valorização. E assim 
querer fazer parte na evolução de uma 
profissão digna, com qualidade, ética e 
prestígio médico.

Positivo: 
-  As eleições das especialidades da 

OMD de cirurgia oral, odontopedia-
tria e periodontologia aconteceram e 
trouxeram o voto eletrónico. Ambas 
vieram para ficar e fazer evoluir a 
nossa OMD.

-  A lei da proteção radiológica (DL 
108/2018) verificou-se desajustada 
e desequilibrada para o contexto da 
medicina dentária. A abertura de 
negociação da Agência Portuguesa 
do Ambiente e do Ministério do Am-
biente com a OMD é algo de positivo 
e de assinalar.

Negativo: 
-  O PRR (Plano de Recuperação e 

Resiliência) usa como estandarte 
“gabinetes de medicina dentária” 
sem definir uma organização dos 
serviços de saúde oral no SNS, nem 
prever uma dotação orçamental. 
Falha estruturalmente no apoio à 
saúde no setor privado e social.

“Somos nós a determinar 
o tempo de consulta, a 
formação que fazemos, 
os seguros com que 
trabalhamos e os planos 
de tratamento com que 
nos comprometemos”
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Relatório e 
Contas 2020 
disponível na 
página eletrónica 
da OMD

 O Conselho Geral (CG) da OMD aprovou o Relatório e 
Contas relativo ao exercício do ano 2020. O dossier obteve o 
parecer positivo do Conselho Fiscal e foi apresentado pelo 
Conselho Diretivo, na reunião de março do CG.

Prestados todos os esclarecimentos solicitados pelos con-
selheiros, o CG procedeu à votação do Relatório e Contas 
2020, que foi aprovado por maioria. O documento segue 
agora para o Tribunal de Contas, Governo e Assembleia da 
República, e pode ser consultado na página eletrónica da 
Ordem, em www.omd.pt/info/relatorio-contas/rec2020 (área 
reservada para membros). 

APROVADO POR MAIORIA

ELEIÇÕES INTERNAS DO CONSELHO GERAL

OMD recorre pela primeira  
vez ao voto eletrónico 

 O Conselho Geral (CG) é o primeiro órgão a utilizar o 
voto eletrónico. O procedimento, que visou a eleição da 
mesa do CG, cumpriu os pressupostos de confidencia-
lidade e segurança, previstos no Estatuto da OMD, bem 
como a garantia de veracidade e fiscalização do ato. 

Em março, os conselheiros reelegeram Fernando Guer-
ra para presidente e Célia Carneiro para vice-presiden-
te. Gisela Melo de Sousa e António José de Sousa foram 
reconduzidos nos cargos de secretários da mesa do CG. 

O recurso a este mecanismo está previsto no Estatuto da 
OMD e foi usado posteriormente, em abril, nas eleições 
internas para as direções dos colégios de especialidade. 

Recorde-se que a implementação do voto eletrónico 
resultou de uma proposta do Conselho Diretivo, no sen-
tido de aplicar este procedimento excecional em virtude 
das limitações impostas pelo estado de emergência que 
vigorava no país, e que foi aprovada pelo CG, por unani-
midade. 
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 O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas foi eleito 
para a direção da secção portuguesa da Rede Europeia An-
ti-Pobreza (EAPN) para o quadriénio 2021-2024. Miguel Pavão 
aceitou dar o seu contributo “num momento em que Portugal 
enfrenta uma grande incerteza social e económica por causa 
dos efeitos da pandemia. Ainda está por perceber o real im-
pacto do que vivemos no último ano e a forma como vamos 
sair desta situação. A única certeza é que a pobreza, a exclu-
são social e as desigualdades aumentaram. É o que mostram 
os indicadores e, por isso, a nossa prioridade na secção portu-
guesa da EAPN será o combate à exclusão social.”

Presente em 31 países, a EAPN é a maior rede europeia de 
redes nacionais, regionais e locais de Organizações Não Go-
vernamentais (ONGs), bem como de organizações europeias 
ativas na luta contra a pobreza. Em Portugal, foi criada em 
1991 e, em 2010, recebeu o Prémio Direitos Humanos, pela 
Assembleia da República. 

  BASTONÁRIO DA OMD

Miguel Pavão integra a Rede 
Europeia Anti-Pobreza

  MÉDICO DENTISTA DISTINGUIDO

Universidade do Porto atribui 
Prémio Cidadania Ativa

 Rodrigo Val d’Oleiros e Silva é o vencedor do Prémio Cidadania 
Ativa 2021 da Universidade do Porto, na área de Empreendedoris-
mo. O galardão é atribuído anualmente, no Dia da Universidade, aos 
estudantes que se destacam em atividades extracurriculares nas 
áreas ligadas à solidariedade, empreendedorismo, pedagogia e de-
fesa do ambiente.

O médico dentista e estudante do segundo ano do Programa Dou-
toral Internacional em Biotecnologia Molecular e Celular aplicada 
às Ciências da Saúde (BiotechHealth) do ICBAS/FFUP ajudou a 
lançar as bases da I-R3THERAPIES, em conjunto com um grupo de 
investigadoras do i3S. Uma start-up direcionada para o desenvolvi-
mento de tratamentos inovadores na medicina regenerativa na área 
maxilo-facial e que começou a ser desenvolvida quando Rodrigo Val 
d’Oleiros era ainda estudante. Este projeto venceu, em 2019, o pro-
grama European Innovation Academy. 

Miguel Pavão

Rodrigo Val d'Oleiros e Silva
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 “Não nos estamos a afundar. Apenas a beber bom vinho e a pescar 
durante as nossas viagens. Há muitos anos a enviar estas mensagens, 
temos recebido respostas interessantes de toda a parte do mundo”. Este 
é o excerto de uma mensagem que, dentro de uma garrafa, navegou em 
alto mar durante quase nove anos e encontrou o seu destino numa praia 
de Peniche. Foi resgatada pela médica dentista Joana Godinho e pelo 
marido Pedro Baltazar, inspetor de navios, na zona da Cova da Alfarroba. 

O casal lisboeta, adepto da prática de surf, tem uma casa no Baleal e 
foi durante uma caminhada na sua zona “de refúgio e escape” que re-
pararam numa garrafa com “percebes agarrados”. “Depois é que vimos 
que havia um papel dentro”, contou a médica dentista. Já em casa, com 
a família, o casal abriu a garrafa e leu a missiva. Através do e-mail que 
constava na mensagem, contactaram os seus autores e ficaram a sa-
ber que o seu achado foi lançado no oceano Atlântico em novembro de 
2012, por um casal americano, Barbara e Curt Scott, na altura com 70 e 
80 anos, durante um percurso que realizavam entre Lisboa e o mar das 
Caraíbas, na América. Curt Scott morreu em 2015 e Barbara acabaria por 
vender o barco.  As mensagens deste casal têm sido encontradas um 
pouco por todo o mundo, desde a Irlanda à Austrália. 

 ESTÓRIAS

“Message in a bottle” chega às mãos 
de médica dentista

 WORKSHOP

Formar microinfluenciadores 
sociais para promover a saúde

 Disseminar factos, envolver influen-
ciadores sociais e promover o recurso 
a fontes oficiais foram as ideias-chave 
transmitidas aos médicos dentistas e 
estudantes de medicina dentária que 
participaram no workshop sobre “Mobi-
lização social para a implementação de 
microinfluenciadores”. 

Esta é uma iniciativa do grupo de tra-
balho da OMD Literacia em Saúde Oral 
em parceria com o departamento de 
Literacia em Saúde da Direção-Geral da 
Saúde (DGS). Na sessão, que decorreu 
no passado dia 27 de abril, foram trans-
mitidas informações sobre vacinação 
e evolução da pandemia, bem como 
estratégias de comunicação que permi-
tam a estes profissionais tornarem-se 
microinfluenciadores junto dos seus 
pacientes.

O curso contou com a participação de 
mais de duas centenas de profissionais 
e foi moderado pela vice-presidente 
da mesa do Conselho Geral da OMD, 
Célia Carneiro. Na apresentação dos 
temas estiveram o chefe de divisão de 
Literacia, Saúde e Bem-Estar da DGS, 

Miguel Telo de Arriaga, e a psicóloga 
deste departamento, Beatriz Raposo, 
a médica interna de Saúde Pública do 
ACeS Baixo Mondego, Gisela Leiras, e 
a farmacêutica da equipa de Vacinação 
contra a COVID-19, Diana Costa. 

 Joana Godinho, médica dentista, e Pedro Baltazar, 
inspetor de navios, encontraram a garrafa numa 
praia de Peniche
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 (da esq. para dir.) João Matos, presidente do 
NEMD/AAC, Rúben Felizardo, presidente da 
ANEMD, Francisco Fernandes do Vale, coorde-
nador da Área de Medicina Dentária da FMUC, 
Maria João Ponces, membro do Conselho Dire-
tivo da OMD, Miguel Pavão, bastonário da OMD, 
Carlos Robalo Cordeiro, diretor da FMUC, Eunice 
Carrilho, professora catedrática da FMUC, Tiago 
do Nascimento Borges, membro do Conselho de 
Jovens Médicos Dentistas 

 VISITA ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

OMD reúne com a Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra

 A reunião com a direção da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Coimbra (FMUC) marca o fim de um ciclo de en-
contros, promovidos pela OMD e pela Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina Dentária (ANEMD), que tiveram como 
objetivo debater o ensino e o futuro da profissão. O próximo 
encontro será presencial e reunirá todas as instituições.

No final de abril, o bastonário da OMD, Miguel Pavão, foi re-
cebido pelo diretor da FMUC, Carlos Robalo Cordeiro, e pelo 
coordenador da Área de Medicina Dentária, Francisco Fer-

nandes do Vale. Os responsáveis abordaram a possibilidade 
de uma maior aproximação institucional, no âmbito do Fórum 
Ensino e Profissão Médico-Dentária. Seguiu-se uma reunião 
com os representantes dos estudantes, com o objetivo de de-
bater a qualidade e o rumo do ensino da medicina dentária. 
Participaram nesta conversa o presidente do Núcleo de Es-
tudantes de Medicina Dentária da Associação Académica de 
Coimbra (NEMD/AAC), João Matos, o presidente da ANEMD, 
Rúben Felizardo, e o membro do Conselho de Jovens Médicos 
Dentistas, Tiago do Nascimento Borges. 

 IN MEMORIAM

Capitão Diniz de Almeida
Médico dentista, capitão de abril, filan-
tropo. Diniz de Almeida morreu aos 76 
anos, vítima de COVID-19. Do seu lega-
do, fica o seu papel na resposta ao golpe 
do 11 de março de 1975, quando coman-
dou o Ralis - Regimento de Artilharia 
Ligeira e conseguiu travar a tentativa 
golpista, e no 25 de abril, onde foi um 
dos principais protagonistas associados 
ao PREC – Processo Revolucionário em 

Curso. Integrou o Movimento das Forças 
Armadas (MFA) e ficou igualmente co-
nhecido por oferecer cravos, o símbolo 
da Revolução. 

Portador da cédula profissional nº 3665, 
o médico dentista manteve-se na po-
lítica como independente, após a vida 
militar. Foi vereador da Câmara Munici-
pal de Cascais, entre 2001 e 2005, e es-

creveu os livros “As origens e evolução 
do Movimento dos Capitães” e a trilogia 
“Ascensão, apogeu e queda do MFA”.

Diniz de Almeida dedicou parte da sua 
vida à filantropia, tendo por exemplo 
prestado cuidados dentários pro bono 
no Bairro da Boavista, em Lisboa, e fun-
dado a Associação dos Deficientes das 
Forças Armadas. 
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 O Congresso da Ordem dos Mé-
dicos Dentistas celebra 30 anos e, 
para assinalar a data, ruma a Bra-
ga. O Altice Forum Braga é o palco 
escolhido para acolher o encontro 
de medicina dentária, que pretende 
dar destaque à evolução e inovação. 
O presidente da Comissão Organi-
zadora, Paulo Miller, explica que a 
aposta no Melhor Destino Europeu 
de 2021 está relacionada com o seu 
simbolismo, “uma cidade que mes-
cla juventude e tradição”, e com “a 
modernidade e sustentabilidade” 
que caraterizam o novo espaço.  

  30º CONGRESSO DA OMD

Braga escolhida para o 
“reencontro dos médicos 
dentistas”

O evento deste ano marcará o reencon-
tro presencial da classe, após a última 
edição ter decorrido em formato digital, 
devido à pandemia. O tema da 30ª edição 
é “Problemas e Soluções Clínicas em 
Medicina Dentária” e, segundo o presi-
dente da Comissão Científica, António 
Duarte Mata, “além das grandes áreas 
temáticas ditas clássicas da medicina 
dentária, haverá espaço para apostar no 
futuro com espaços próprios de confe-
rência dedicados à inovação científica e 
tecnológica, onde abordaremos novas 
temáticas desafiantes, desde o digital, à 
medicina de precisão ou a inteligência 

artificial, entre outras”. O programa pro-
visório encontra-se disponível na página 
eletrónica do evento.

Em simultâneo com o congresso de-
correrá a Expodentária Portugal. As 
inscrições para o maior encontro de 
medicina dentária do país estão a 
decorrer em  www.omd.pt/congres-
so/2021/inscricao. 
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OMD organiza curso sobre cancro oral

 António Mano Azul, médico estomatologista

 No próximo dia 15 de julho, o médico estomatologista António Mano 
Azul apresenta o webinar “Atualização em diagnóstico precoce de can-
cro oral”. Uma iniciativa do secretário da Saúde e Proteção Civil da 
Região Autónoma da Madeira, Pedro Ramos, que pretende dotar os 
intervenientes do PIPCO com toda a informação sobre o programa, de 
forma a otimizar o diagnóstico e encaminhamento de doentes para 
biópsia. 

A organização está a cargo da OMD e o curso será moderado pela médica 
dentista Liliana Vasconcelos, membro do Conselho Geral da Ordem. O 
webinar é de livre acesso para médicos dentistas, médicos da especialida-
de de medicina geral e familiar e médicos estomatologistas. Esta sessão 
é teórica e será transmitida online, estando assim disponível para todos 
os profissionais do continente e das regiões autónomas. Posteriormente, 
será agendada uma formação presencial, a decorrer no Funchal, assim 
que sejam levantadas as restrições que vigoram devido à pandemia. A 
informação do webinar está disponível em www.omd.pt/formacao. 

WEBINAR
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Dia Mundial 
da Saúde 
Periodontal

 A 12 de maio celebra-se o Dia 
Mundial da Saúde Periodontal, 
uma iniciativa da Federação Eu-
ropeia de Periodontologia (EFP), 
que inclui a participação de so-
ciedades de médicos dentistas 
de todo o mundo. Com o objetivo 
de sensibilizar a população para 
os riscos da doença, Portugal 
associa-se a esta data, através 
da Sociedade Portuguesa de Pe-
riodontologia e Implantes (SPPI). 

A gengivite e a periodontite afe-
tam as gengivas e os tecidos que 
suportam os dentes. De acordo 
com a Organização Mundial da 
Saúde, esta é a sexta patologia 
mais prevalente no mundo e, 
atualmente, representa um fator 
de risco para a COVID-19. No 
caso dos obesos, o risco de so-
frerem de periodontite aumenta 
de 50 a 80%.

Assinalar o Dia Mundial da 
Saúde Periodontal é, na opinião 
da presidente da SPPI, Susana 
Noronha, “elucidar a população 
sobre as doenças periodontais” 
e, sobretudo, para o facto de po-
derem ser “prevenidas através 
da adoção de bons hábitos de 
saúde oral e visitas regulares” 
ao médico dentista. 

CONGRESSO ANUAL MUNDIAL DA ADA/ FDI

Edição 2021 apresenta-se 
com formato virtual

 O Congresso Anual Mundial vai decorrer de 26 a 29 de setembro e, 
este ano, surge com uma novidade: uma edição especial 100% virtual. 
O evento está a ser preparado pela Federação Dentária Internacional 
(FDI) em conjunto com a Associação Dentária Australiana (ADA) e será 
transmitido para todo o mundo a partir de Sidney, na Austrália.

O tema escolhido para 2021 é “educar para uma medicina dentária 
de excelência” e a organização adianta que está a ser preparado um 
programa científico inovador, que reunirá algumas das figuras mais 
conhecidas da profissão. 

A feira do Congresso Anual Mundial da ADA/ FDI será interativa, dando 
oportunidade à indústria de participar numa exposição virtual. Toda a 
informação sobre o evento e respetivas inscrições estão disponíveis 
em https://2021.world-dental-congress.org/. 

Post-it VerdeDicas para um consultório mais sustentável:1.  Desligue os aparelhos quando não estão em uso;
2.  Quando for necessária a compra de um material 

descartável de plástico, escolha aqueles que têm na 
sua composição polietileno (PE), polipropileno (PP) 
e tereftalato de polietileno (PET) ao invés de PVC e 
policarbonato;3.  Opte por desinfetantes e produtos de limpeza enzimáticos, biodegradáveis, não tóxicos e não 

clorados.
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Pela primeira vez, o 
rácio de médicos den-
tistas cai abaixo de um 
por mil habitantes, ou 
seja, o país tem mais 
do dobro dos profis-
sionais recomenda-
dos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Esta é uma das 
principais conclusões da mais recente 
edição de Os Números da Ordem. 

Um cenário que oscila quando se analisa 
a distribuição geográfica da classe pelo 
país. O estudo, realizado anualmente 
pela OMD, mostra que continua a existir 
uma grande discrepância em termos de 
concentração de profissionais. O menor 
rácio de número de habitantes por mé-
dico dentista com inscrição ativa verifi-

ca-se sobretudo na Área Metropolitana 
do Porto (615), seguindo-se as regiões 
de Viseu Dão-Lafões, Coimbra, Terras 
de Trás-os-Montes, Cávado e Área Me-
tropolitana de Lisboa. No lado oposto da 
tabela estão o Baixo Alentejo e o Alente-
jo Litoral, que superam o rácio da OMS.

Crescimento abranda

A 31 de dezembro de 2020, OMD tinha 
11.640 médicos dentistas com inscrição 
ativa, o que significa um aumento de 
3,8% face ao ano anterior. No entanto, 
este valor mostra que há uma desace-
leração do crescimento de novos asso-
ciados, que passaram de uma taxa de 
crescimento anual de 6,9%, em 2018, 
para 5,3% e 3,8%, em 2019 e 2020, res-
petivamente. 

Embora se tenha verificado um abran-
damento desta evolução (que, no ano 
passado, teve o valor mais baixo da dé-
cada), em 2010, existiam perto de sete 
mil profissionais inscritos. Portanto, 
em dez anos, houve um aumento de 
mais de 40%. 

Na opinião do bastonário da OMD, Mi-
guel Pavão, “para além do excesso de 
profissionais, acresce que grande parte 
da população portuguesa tem dificul-
dade em aceder a cuidados de saúde 
oral por falta de capacidade económi-
ca”. “O programa cheque-dentista ou 
o projeto-piloto de médicos dentistas 
nos centros de saúde, apenas respon-
dem a uma parte ínfima da população 
e deixam de fora a grande maioria dos 
portugueses”, refere.  

Números da Ordem 

Um médico dentista por cada 
884 habitantes

P
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“Há uma saturação muito grande no 
mercado de trabalho. Portugal não tem 
capacidade para dar emprego digno a 
tantos médicos dentistas”, Miguel Pavão

Em termos de exercício da medicina 
dentária, o universo feminino continua a 
preponderar. No ano passado, a taxa de 
feminização da profissão atingiu os 61%. 
De igual forma, a média de idades subiu 
ligeiramente para os 40 anos. Perto de 
90% dos inscritos na Ordem têm na-
cionalidade portuguesa. O Brasil tem o 
maior contingente de médicos dentistas 
(583) a exercer no país, seguido de Itália 
(242) e Espanha (171).

 Rácio população/ médico dentista em 2020
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Emigração aumenta

A emigração está a aumentar entre os 
médicos dentistas, tendo-se verificado 
a maior taxa de crescimento em 2019 
(12,2%). Também no ano passado, o 
número de profissionais com inscrição 
suspensa na OMD subiu para os 1.770 
(5,7%). Ou seja, no total, 12,5% da classe 
está nesta situação, verificando-se que 
a maioria evoca a emigração como mo-
tivo para a suspensão.

França ultrapassou o Reino Unido como 
principal destino de trabalho para os 
médicos dentistas portugueses.

Dados que levam, por isso, o bastonário a 
deixar o alerta: “há uma saturação muito 
grande no mercado de trabalho. Portugal 
não tem capacidade para dar emprego 

digno a tantos médicos dentistas. A emi-
gração é, infelizmente, a opção mais viável 
para os médicos dentistas mais jovens. É 
preciso alertar as gerações mais novas e 
respetivas famílias para esta realidade”.

Outro dado novo verificado neste cená-
rio é a idade. A média subiu para os 42 
anos, sendo de notar que mais de 50% 
dos médicos dentistas suspensos têm 
menos de 41 anos.

 Evolução dos médicos dentistas com inscrição suspensa
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Cursos com procura 
internacional

Há 3.771 estudantes inscritos nos sete mestra-
dos integrados de medicina dentária existentes 
no país e, destes, 1.454 (39%) são estrangeiros. 

Ao longo das edições de Os Números da Ordem 
denota-se um constante aumento da procura 
deste curso em Portugal por parte dos estu-
dantes estrangeiros, que mais do que triplicou 
desde 2015. Os alunos oriundos de França são 
os mais numerosos (733), seguidos dos italianos 
(255) e dos espanhóis (188).  

Muitos destes estudantes optam pelo percurso 
académico em Portugal, prevendo-se, no en-
tanto, que depois regressem ao país de origem 
para exercer a profissão. 

O estudo está disponível na íntegra em 
www.omd.pt/observatorio. 

 Evolução dos estudantes de mestrado integrado de medicina dentária
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE ORAL

“Bazuca 
europeia” e a 
oportunidade 
de fazer mais 
pela saúde 
oral

 Prevenção, cooperação, investimento e planeamento. Estes são os quatro 
pilares apontados por profissionais, especialistas e políticos para que os portu-
gueses possam ter orgulho na sua boca (Be Proud of Your Mouth – World Oral 
Health Day 2021). No Dia Mundial da Saúde Oral discutiu-se o presente e o futuro 
da medicina dentária em Portugal. 

O debate, organizado pela OMD em parceria com o jornal Público, partiu do mote 
“Saúde Oral – Avaliar a pandemia, projetar o futuro” para envolver a sociedade 
em geral na meta de se fazer “mais pela saúde oral”. Para tal, conforme sa-
lientou o bastonário da OMD, Miguel Pavão, na sessão de abertura, “investir em 
saúde oral é querer mais e melhor para os portugueses”, não esquecendo que 
“proteger os médicos dentistas é salvaguardar a saúde oral dos portugueses”.
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 No primeiro painel, “a pandemia nas 
políticas de saúde oral e o papel dos 
profissionais” foram os temas centrais 
de uma conversa que contou com a par-
ticipação de António Mano Azul, médico 
estomatologista e Chief Dental Officer 
de Portugal, José Frias Bulhosa, médico 
dentista e membro do Conselho Deon-
tológico e de Disciplina da OMD, Mónica 
Pereira Lourenço, médica dentista e vogal 
do Conselho Diretivo da OMD, e Fátima 
Duarte, higienista oral e presidente da As-
sociação Portuguesa de Higienistas Orais.

A pandemia agravou as dificuldades de 
acesso à saúde oral e os problemas daí 
decorrentes. “A nossa saúde oral é pés-
sima”, afirmou Mónica Pereira Lourenço 
e, para tal, tem contribuído a ausência 
de uma estratégia de prevenção. A mé-
dica dentista deu o exemplo do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), onde estes 
profissionais “não estão integrados nas 
equipas”. Além disso, acrescentou, a 
resposta ao combate às desigualdades 
deveria também passar por “prevenir em 
massa”. Sem literacia e prevenção, aler-
tou, “vamos estar sempre a correr atrás 
do prejuízo”. 

Ideias partilhadas por Fátima Duarte. 
Para a presidente da Associação Portu-
guesa de Higienistas Orais, “se tivermos 
uma boa prevenção e literacia para a 
saúde oral, nomeadamente na primeira 
linha dos cuidados de saúde primários”, o 
resultado poderá ser diferente. Por outro 

lado, explicou que “a alteração dos hábi-
tos alimentares e de higiene oral” durante 
o confinamento contribuíram para o agra-
vamento da saúde oral dos portugueses. 

António Mano Azul recordou ainda que, 
“enquanto tivermos tão poucos médicos 
dentistas no SNS, estamos a negar à 
população mais pobre todas as possibili-
dades de tratamento”.  “É uma vergonha 
que a saúde oral seja a única coisa que 
o SNS não dá aos portugueses em gran-
des quantidades, porque o nosso SNS é 
muito bom”, frisou o Chief Dental Officer 
de Portugal.  O médico estomatologista 
considerou ainda que o encerramento 

dos consultórios de medicina dentária 
no primeiro confinamento não deveria 
ter acontecido, uma vez que os médicos 
dentistas são dos mais capacitados para 
fazer o controlo da infeção cruzada. 

Opinião partilhada por José Frias Bulhosa, 
que aproveitou o debate para acrescentar 
outra preocupação: é imperativo “enten-
dermos a saúde oral na sua importância 
para o bem-estar do indivíduo e também 
a importância social da sua promoção”. 
“Quais são as oportunidades do indiví-
duo que não consegue regularizar a sua 
saúde oral?”, questionou, realçando a 
necessidade de valorizar este prisma. 

A pandemia nas políticas de saúde oral
 DIA MUNDIAL DA SAÚDE ORAL

 (centro) Mónica Pereira Lourenço, médica dentista e vogal do Conselho Diretivo da OMD, 
(lateral) António Mano Azul, médico estomatologista e Chief Dental Officer de Portugal, José 
Frias Bulhosa, médico dentista e membro do Conselho Deontológico e de Disciplina da OMD, 
Pedro Sales Dias, jornalista do Público, e Fátima Duarte, higienista oral e presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Higienistas Orais, participaram no primeiro painel

40% admitem fazer consultas gratuitas

 Mónica Pereira Lourenço integra 
também o Conselho dos Jovens Médicos 
Dentistas da OMD e aproveitou o debate 
para apresentar os resultados prelimina-

res de um inquérito que o CJMD realizou 
aos jovens médicos dentistas, em março. 

O estudo permitiu aferir que mais de 90% 
dos jovens exercem no setor privado, 
“cerca de 40% admitem fazer consultas 
gratuitas e 30% admitem mesmo fazer 
atos gratuitos nas clínicas onde traba-
lham”. Concluiu-se “que isto se traduz 
num cuidado ao doente que, infelizmente, 
não é mais acessível, apesar de parecer, 
não se traduz na melhoria dos cuidados 

de saúde do doente” e “traduz-se na pre-
cariedade profissional. Portanto, falamos 
de desigualdades de acesso por parte da 
população e do trabalhador”.

Além da urgência de reforçar o SNS e 
de se investir em prevenção, temas que 
geraram acordo entre todos, houve ainda 
lugar para a análise do papel do médico 
dentista no apoio à resposta à pandemia, 
nomeadamente na testagem e vacinação 
da população. 
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PRR ou cheque-dentista?
 O segundo painel, intitulado “A saú-

de oral perante o Plano de Recupera-
ção e Resiliência (PRR)”, arrancou com 
uma pergunta lançada pelo moderador 
David Pontes, diretor-adjunto do Público, 
aos convidados: “É desta que os cuidados 
de saúde oral passam a fazer parte da 
oferta do SNS?”

Para o deputado à Assembleia da Re-
pública, Alberto Machado, “o PRR vem 
trazer esta possibilidade”. Contudo, cons-
tatou, “o plano refere apenas a medicina 
dentária por duas vezes em 143 páginas” 
e aborda “sempre o mesmo objetivo”, ou 
seja, a instalação de gabinetes de medi-
cina dentária nos centros de saúde. “É 
muito pouco”, alerta, uma vez que “não 
o dimensiona” em função do número de 
médicos dentistas pela população, “não 
orçamenta os custos diretos e indiretos” 
associados à prática clínica e “não de-
fine o objetivo de forma clara” quanto à 
integração destes gabinetes. “Será o re-
gresso à prática básica de extrações? Ou 
os gabinetes vão oferecer tratamentos 
diferenciados?”, questionou. 

Manuel Pizarro anuiu que a saúde oral é 
essencial e que há um défice de cober-
tura. Porém, o deputado ao Parlamento 
Europeu considerou que há dois proble-
mas que merecem atenção prioritária. 
Em primeiro, a “prevenção e educação 
para a saúde oral nas idades mais jo-
vens”. “Acho que o instrumento mais 
adequado é o cheque-dentista e a minha 
única surpresa nesta matéria é porque 
houve tão pouca evolução na última 
década”, referiu, sugerindo que “a cárie 
dentária não é uma doença obrigatória” e 
é possível trabalhar para que a “redução 
desta carga de doença se torne efetiva”. 
Em segundo, apontou a necessidade 
de “tratar da saúde oral de uma grande 
parte da população em Portugal, que não 
tem condições económicas para aceder 
aos cuidados dos nossos excelentes 
médicos dentistas”. Pelo que, na sua 
opinião, incluir esta prioridade na bazu-
ca é uma boa decisão do Governo. Mas, 
defendeu, “para que isto funcione temos 
que ter profissionais”, contratados com 
um modelo de carreira adequado. 

A bastonária da Ordem dos Farmacêu-
ticos, Ana Paula Martins, considerou 
relevante o investimento na saúde oral 
previsto no PRR. A responsável, que 
neste debate representou a Convenção 
Nacional da Saúde, explicou que falta 
ao plano a visão, “de uma forma objeti-
va”, de “um modelo de governação em 
saúde diferente”. “Não se pode deixar 
de aproveitar os recursos que se foram 
desenvolvendo ao longo de 40 anos”, 
indicou. “É muito importante que, a 
par destes investimentos, que se tenha 
à priori um conceito em Portugal par-
tilhado por todos os cidadãos e pelas 
forças políticas principais de que, para 
desenvolvermos o SNS e o sistema de 
saúde que queremos nas próximas 
duas décadas, precisamos de ter um 
modelo de pensamento diferente”, su-
geriu. Um modelo que “que acomode 
as necessidades atuais”, estruturas 
mais próximas do terreno e mais au-
tonomia local. 

O presidente da Associação Portuguesa 
de Hospitalização Privada (APHP) referiu 

entender o PRR “como um instrumento 
de recuperação do impacto direto da 
COVID” e não “como instrumento único”. 
Óscar Gaspar realçou o facto de a saú-
de ser um dos pilares da bazuca, o que 
representa um investimento de 1.383 
milhões de euros, o equivalente a 10 anos 
de investimento no SNS, sendo, portanto, 
“muito positivo”. O lado negativo é a visão 
“exclusivamente” pública do documento. 
O Governo olhou para a “saúde na parte 
pública e não no sistema como um todo”, 
constatou. Notou ainda que o PRR exclui 
esta área dos restantes pilares, ou seja, 
encara-a apenas “na área da resiliência”, 
embora esta também tenha algo a dizer 
na “área tecnológica e climática”.

Por outro lado, na sua ótica, a inclusão de 
gabinetes de medicina dentária no SNS 
é uma boa notícia, pois vai de encontro 
ao objetivo de dar acesso universal à 
saúde. Explicou que o privado é a favor 
do reforço das condições financeiras e de 
pessoal no SNS, pois ao contrário do que 
se pensa este setor “não concorre com o 
público, concorre entre si”.  

BASTONÁRIA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS, 
ANA PAULA MARTINS, EXPLICOU QUE FALTA AO 
PLANO [PRR] A VISÃO, “DE UMA FORMA OBJETIVA”, 
DE “UM MODELO DE GOVERNAÇÃO EM SAÚDE 
DIFERENTE”

 (centro) Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, (lateral) Alberto Ma-
chado, deputado à Assembleia da República, David Pontes, diretor-adjunto do jornal Público, 
Manuel Pizarro, deputado ao Parlamento Europeu, e Óscar Gaspar, presidente da Associação 
Portuguesa de Hospitalização Privada
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Articular público, privado e social

 Há vida para além do PRR. Este foi ponto de concórdia entre 
os intervenientes. A chamada bazuca europeia “é uma opor-
tunidade”, mas, conforme salientou Óscar Gaspar, esta verba 
corresponde a investimento. A despesa corrente tem que ser 
garantida por verbas do Orçamento de Estado. Também Manuel 
Pizarro esclareceu que “nem a bazuca oferecerá o milagre” de 
se passar de ponto de grande carência para a resolução de to-
dos os problemas de saúde oral. Ana Paula Martins acrescentou 
ainda que “há a convicção profunda de que este PRR não pode e 
não deve ser encarado como o único instrumento da mudança do 
sistema de saúde em Portugal”.

Alberto Machado alertou que “vai haver uma duplicação do in-
vestimento”, já que o PRR não considera “o pilar da medicina 
dentária que é o cheque-dentista”. E propôs que o Estado con-
tratualizasse com as clínicas já existentes e alargasse o “che-
que-dentista a todas as pessoas do 1º,2º e 3º escalão do IRS”. 
“Seria uma solução imediata para os problemas de saúde oral 

dos portugueses e sem contribuir para uma destruição de toda 
uma classe”, concluiu. Manuel Pizarro contrapôs que “a difusão 
de cuidados de saúde oral nos cuidados de saúde primários não 
é seguramente a única resposta, mas é uma resposta muito útil e 
necessária”. Mas, concordou que é importante “criar um modelo 
de articulação adequado com a rede de consultórios privados” e 
que é necessário um consenso para a saúde oral.

Para Óscar Gaspar, é positivo ter “uma oferta mista” de cuidados 
de saúde, até porque há mais de quatro milhões de portugueses 
que acedem aos cuidados de saúde privados ou da área social. 

Ana Paula Martins, defendeu ainda que se deve questionar se o 
PRR é “um investimento que é sustentável no tempo” ou “que 
transforma”. “Temos que ter uma política para as profissões 
muito clara”, concluiu, lembrando que a “resiliência vem das 
equipas de saúde” e que estas precisam de carreiras adequa-
das e de se sentirem incentivadas.  
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> Discurso direto
 
 

Miguel Pavão, 
bastonário 
da OMD
“O sucesso de uma so-
ciedade e da economia 
depende da qualidade e 
robustez dos sistemas de 
saúde. Ninguém, hoje, 
consegue pensar no de-
senvolvimento económico 
sem um bom Serviço 
Nacional de Saúde com 
o apoio do setor privado e 
social. […] Daí ser impor-
tante discutirmos o im-

pacto da pandemia e o contributo dos profissionais de saúde 
oral, e o tão esperado, tão importante, Plano de Recuperação 
e Resiliência que é a oportunidade de corrigir e apostar em 
medidas de saúde que ficaram por fazer. A OMD defende que 
não se pode investir em saúde oral sem conhecer e termos 
uma verba específica do que se investe anualmente em 
saúde oral. É fundamental, por isso, avaliar o programa che-
que-dentista para que este possa evoluir e ser potenciado, 
avaliando o seu impacto e real benefício à população. 

[…] Não podemos deixar passar a oportunidade para se imple-
mentar a carreira de medicina dentária no SNS. Esta é a opor-
tunidade também para se reestruturar e modernizar o setor 
com a criação das unidades de saúde oral. […] Se isto não for 
feito, arriscamos desperdiçar oportunidades que não voltam.”

Graça Freitas, diretora-geral 
da Saúde

“Tem orgulho na tua boca” “representa o reconhecimento do 
impacto que a saúde oral tem na saúde em geral e na vida 
da população. […] Temos sabido fazer o nosso caminho de 
forma efetiva e sustentada, assente em programas e projetos 
que se foram adequando às nossas necessidades, mas tam-
bém às nossas realidades e muito à nossa realidade social. 

Sabemos que o panorama da saúde oral em Portugal mudou 
radicalmente nos últimos anos, sobretudo nas novas gerações.
[…] O que temos que fazer daqui para a frente é ter a ambição 
de desenvolver um novo programa para promover a saúde oral 
e aproveitar as potencialidades do Plano de Recuperação e Re-
siliência. […] É este desafio que nos espera, recordando de onde 
viemos, o percurso que fizemos, as dificuldades que temos, 
aquelas que tivemos acrescidas em 2020 e olhar para a frente.”

António Lacerda Sales, secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde

“Promover a saúde significa dedicação, prevenção da doença 
significa esforço, dedicação e esforço que não faltam, nem 
nunca faltaram a estes profissionais de saúde, mesmo quan-
do a pandemia os obrigou a parar. […] O lema que promove 
hoje a data assinalada, através da World Dental Federation, 
pede-nos que tenhamos orgulho na nossa boca. Vou um pou-
co mais além e peço-vos que tenham orgulho no caminho 
já percorrido e de todos aqueles que irão contribuir para o 
futuro da saúde oral. 

[…] O Plano de Recuperação e Resiliência tem também como 
objetivo garantir que todas as unidades de saúde familiar te-
nham uma cadeira de dentista, porque estas unidades têm 
que ser o primeiro contacto na resposta ao cidadão. […] [Os 
governantes] estão bem conscientes do que já foi alcançado, 
mas humildes para dizer que ainda há muito para fazer.”

Gerhard 
Seeberger, 
presidente 
da Federação 
Dentária 
Internacional

“A saúde oral [em todo o 
mundo desenvolvido] não 
surge da multiplicação do 
número de médicos den-
tistas, mas sim do inves-
timento em sistemas de 
saúde responsivos. “

 DIA MUNDIAL DA SAÚDE ORAL
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 COLÉGIOS DE ESPECIALIDADE

Eleições abrem novo capítulo nas 
especialidades de medicina dentária

 COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE ORTODONTIA

Luís Jardim
Presidente do Colégio de Ortodontia

 Na última semana de abril, os espe-
cialistas de odontopediatria, periodon-
tologia e cirurgia oral elegeram pela 
primeira vez as respetivas direções dos 
colégios. Ortodontia também foi a sufrá-
gio para um novo mandato. 

O ato eleitoral, que este ano contou 
com a possibilidade de voto eletrónico 
- além do presencial e por correspon-
dência -, registou uma grande parti-
cipação dos especialistas dos quatro 
colégios, tendo-se verificado um in-
cremento de 30% na percentagem de 

votantes, em comparação com as últi-
mas eleições (Colégio de Especialidade 
de Ortodontia). Já a implementação da 
votação eletrónica obteve uma elevada 
adesão dos especialistas. 

Os resultados destes atos foram conhe-
cidos a 30 de abril (podem ser consul-
tados na página eletrónica da OMD, em 
www.omd.pt/2021/04/resultados-elei-
coes-colegios/) e a 7 de maio, as dire-
ções dos quatro organismos tomaram 
posse, numa cerimónia que foi transmi-
tida virtualmente. 

O presidente do Colégio de Especia-
lidade de Ortodontia, Luís Jardim, foi 
reconduzido no cargo. Apresentou-se 
com a lista A, única, que obteve 63 dos 
68 votos. Integram a direção os médi-
cos dentistas Francisco Fernandes do 
Vale, Jorge Dias Lopes, Maria Manuel 
Brito e Susana Machado Silva.

ROMD - A existência da especiali-
dade de ortodontia é um fator de 
valorização da profissão, em geral, 
e dos especialistas, em particular?
LJ - A criação da especialidade de 
ortodontia e, mais recentemente, 
de três novas especialidades cons-
titui um marco histórico, que tes-
temunha o elevado nível de desen-
volvimento científico, tecnológico e 
institucional que a nossa profissão 
atingiu. O acesso à especialidade é 
obrigatoriamente precedido de cur-
so de pós-graduação universitário, 
com três anos de duração a tempo 
inteiro, e reconhecimento prévio de 
idoneidade pela OMD.

Para os membros do Colégio, a titula-
ção traduz o reconhecimento público 
de um trajeto académico e profissio-
nal que atesta uma especial compe-
tência para o exercício clínico da or-
todontia e o direito de usar o título de 
especialista em ortodontia em Portu-
gal e em mais de 20 países da União 
Europeia.

ROMD - Quais os desafios que se 
colocam ao Colégio de Ortodontia a 
curto e médio prazo?
LJ - No curto prazo, o retorno à nor-
malidade pós-pandemia COVID-19 e o 
desafio de consolidar um enquadra-
mento institucional comum a todas 
as especialidades, que continue a 
promover um ensino pós-graduado 
de qualidade e o direito ao reconhe-
cimento dos títulos de especialista da 
OMD nos países da União Europeia.

A médio prazo, a ortodontia será uma 
das áreas da medicina dentária em 
que a influência das novas tecnolo-

gias mais se fará sentir. A tríade inte-
ligência artificial /robótica /megada-
dos chegou finalmente à ortodontia, 
com a promessa de otimizar rotinas, 
podendo no limite eliminar a inter-
venção do ortodontista, caso a profis-
são ceda à tentação de converter fa-
ses importantes do tratamento (como 
o alinhamento) em meros algoritmos 
automáticos.

O futuro da ortodontia, como sempre, 
será determinado pela atuação dos 
ortodontistas. O desafio será global, 
o de pensar e promover um modelo 
para a profissão que dignifique esta 
especialidade, valorize estes especia-
listas e em que as novas tecnologias 
estejam ao serviço da ortodontia, não 
o oposto.

A Revista da OMD 
conversou com 
os presidentes 
dos colégios de 
especialidade, 
que iniciam 
agora uma 
importante 
etapa da sua 
vida coletiva
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 COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA

Paula Faria Marques
Presidente do Colégio de Odontopediatria
A lista única A, liderada por Paula 
Faria Marques, obteve 40 dos 41 vo-
tos. Integram a direção do Colégio de 
Especialidade de Odontopediatria, os 
médicos dentistas Casimiro de An-
drade, Paulo Rompante, Ana Luísa 
Costa e Luís Pedro Ferreira. 

ROMD - A existência da especiali-
dade de odontopediatria é um fator 
de valorização da profissão, em 
geral, e dos especialistas, em par-
ticular?
PFM - Acreditamos que sim. Um 
número bastante elevado de países 
europeus tem já implementado o 
sistema de especialidades na área 
da medicina dentária, sendo a odon-
topediatria uma delas. Este reconhe-
cimento coloca-nos em linha com 
os nossos pares europeus e norte-
-americanos e denota a maturidade 
da nossa profissão. Sendo, portanto, 
muito importante quer para a medi-

cina dentária em geral, quer para a 
odontopediatria em particular.

ROMD - Quais os desafios que se co-
locam ao Colégio de Odontopediatria 
a curto e médio prazo?
PFM - Nesta fase inicial, o principal 
desafio será dinamizar o Colégio e ga-
rantir o seu pleno funcionamento. Uma 
das prioridades será a pronuncia sobre 
a idoneidade dos departamentos ou 
unidades de ensino que ministrem o 
ensino pós-graduado na área da odon-
topediatria. Serão, assim, asseguradas 
as condições para permitir que os cole-
gas que possuem ou venham a possuir 
formação pós-graduada, reconhecida 
como idónea na área da odontopedia-
tria, consigam a consequente valoriza-
ção acedendo ao título de especialista. 
Outro aspeto importante para a nossa 
afirmação será promover a divulgação 
da especialidade, possibilitando que o 
elevado nível de competência clínica e 

científica dos membros do Colégio se 
possa refletir num benefício para a po-
pulação. 

A médio prazo, importa aprofundar e 
sedimentar esta divulgação, de modo 
a que a maioria dos profissionais da 
área da saúde que tratam crianças 
tenham conhecimento desta diferen-
ciação. Outro importante desafio será 
desencadear e apoiar o processo de 
reconhecimento da especialidade a 
nível europeu, uma vez que já se en-
contram reunidas as condições para 
que tal possa acontecer. Finalmente, 
pretendemos que este seja um Colé-
gio inclusivo, no qual todos os seus 
membros se revejam e se sintam re-
presentados.
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 COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE PERIODONTOLOGIA

Helena Rebelo
Presidente do Colégio de Periodontologia
A lista única A, liderada por Helena Re-
belo, obteve 35 dos 37 votos. Integram a 
direção do Colégio de Especialidade de 
Periodontologia, os médicos dentistas 
Cristina Trigo Cabral, Gil Alcoforado, 
Isabel Poiares Baptista e Ricardo Faria 
e Almeida. 

ROMD - A existência da especialida-
de de periodontologia é um fator de 
valorização da profissão, em geral, e 
dos especialistas, em particular?
HR - A criação da especialidade reco-
nhecida pela OMD e de acordo com as 
diretrizes europeias, ou seja, reconhe-
cida em todos os países europeus onde 
existe especialidade, é claramente um 
fator de valorização da profissão, na 
medida em que, existindo a especia-
lidade, a população terá acesso a cui-
dados mais diferenciados e de maior 
qualidade, podendo cumprir o nosso 

principal objetivo: melhoria da saúde 
periodontal da população.
Por outro lado, o Colégio de Periodon-
tologia, como órgão profissional, tem 
como uma das suas principais funções 
a valorização dos especialistas, quer 
no que diz respeito ao reconhecimento 
público dos mesmos, quer à exigência 
na qualidade dos futuros especialistas. 

ROMD - Quais os desafios que se co-
locam ao Colégio de Periodontologia 
a curto e médio prazo?
HR - Neste primeiro mandato, o Co-
légio tem vários desafios importantes 
para ultrapassar. Em primeiro lugar, 
há dois processos que têm que se 
iniciar, em paralelo. Um deles refere-
-se às condições de acesso ao exame 
de especialidade para os colegas for-
mados após 2017, em programas que 
cumprem as diretrizes de formação 

exigidas pelos regulamentos em vigor. 
O outro é a avaliação dos programas 
de pós-graduação existentes nas uni-
versidades portuguesas e dos seus 
conteúdos, com o objetivo de dar um 
parecer ao Conselho Diretivo da OMD 
relativamente à idoneidade dos mes-
mos.
Para além disso, e não menos impor-
tante, é a campanha que há que fazer 
para a promoção da literacia sobre a 
saúde periodontal, na população em 
geral e nas diferentes especialidades 
médicas. Qualquer doença só poderá 
ser adequadamente diagnosticada e 
tratada se for reconhecida por todos.
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 COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE CIRURGIA ORAL

Gil Fernandes Alves
Presidente do Colégio de Cirurgia Oral

A Lista C, liderada por Gil Fernan-
des Alves, foi a mais votada, com 44 
dos 117 votos. Integram a direção do 
Colégio de Especialidade de Cirurgia 
Oral, os médicos dentistas Ana Ca-
pela Louraço, David Alfaiate, Liliana 
Silva e Pedro Ferreira Trancoso. 

ROMD - A existência da especiali-
dade de cirurgia oral é um fator de 
valorização da profissão, em geral, 
e dos especialistas, em particular?
GFA - A especialidade de cirurgia 
oral foi implementada em 1999, pelo 
Conselho Diretivo da OMD, tendo o 
seu Colégio sido criado em 2002, em 
simultâneo com o Colégio de Orto-
dontia. Por motivos diversos, não 
foram criadas as condições regula-
mentares para a admissão de novos 
especialistas até que, a 10 de agosto 
de 2015, o Conselho Diretivo imple-
mentou um processo especial de 
acesso, que finalizou em agosto de 
2017 com o reconhecimento e atri-
buição do título a 135 colegas, dos 151 
que se candidataram.

Entendemos que a especialidade de 
cirurgia oral constitui uma mais-va-
lia da medicina dentária, incluída na 
última revisão do Estatuto da Ordem 
dos Médicos Dentistas, aprovado em 
2015, pela Assembleia da República.

Queremos contribuir para a regula-
ção, a valorização, o desenvolvimen-
to do conhecimento e o exercício da 
cirurgia oral, de forma a atingir pa-
drões de excelência, para benefício 
da saúde oral dos cidadãos.

Apresentámos a sufrágio dos espe-
cialistas um programa e um projeto 
que tem por lema “Pela elevação da 
cirurgia oral”, conscientes do traba-
lho que enfrentamos para credibili-
zar a especialidade, no geral, e os 
especialistas, em particular.

Merecemos a confiança da maioria 
e entendemos a mesma como uma 
missão que nos foi atribuída e tudo 
faremos para honrar o compromisso 
ora assumido.

ROMD - Quais os desafios que se co-
locam ao Colégio de Cirurgia Oral a 
curto e médio prazo?
GFA - Pretendemos regular o acesso 
ao Colégio e o consequente exercí-
cio da especialidade. Sabemos que 
uma especialidade regulada é uma 
especialidade credível e essa mes-
ma credibilidade levará certamente 
a um reconhecimento por parte dos 
doentes que são, em última análise, 
os destinatários do exercício da nos-
sa profissão.

A valorização dos atos clínicos prati-
cados por especialistas, e no âmbito 
da especialidade, é, em nosso enten-
der, um imperativo junto das entida-
des públicas ou privadas detentoras 
de regimes de comparticipação, bem 
como das entidades que integrem os 
especialistas em cirurgia oral. A dife-
renciação atingida pelos colegas espe-
cialistas tem de ter reflexo na relação 
destas entidades com a prática da es-
pecialidade.

Queremos promover o desenvolvimen-
to das diferentes competências, exis-
tentes na especialidade. A dinamização 
de ações que promovam maior intera-
ção dos diferentes departamentos, ou 
unidades de ensino superior de medici-
na dentária existentes a nível nacional, 
possibilitando intercâmbios formativos.

No nosso programa de ação, sufragá-
mos a criação de um grupo de traba-
lho internacional, formado pelos es-
pecialistas inscritos no Colégio e que 
exercem no estrangeiro, com o objeti-
vo de promover a atividade do Colégio 
além-fronteiras e dinamizar o inter-
câmbio internacional.
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 CARREIRA PÚBLICA DE MÉDICO DENTISTA

Madeira dá o exemplo e faz história na 
medicina dentária

 7 de abril de 2021. Dia Mundial da Saú-
de. Dia em que a medicina dentária foi 
reconhecida pelo serviço público de saú-
de. Neste caso, regional. A Madeira, con-
forme anunciou o secretário regional da 
Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos, 
mostrou o “respeito da região pelos seus 
profissionais” e instituiu a carreira de mé-
dico dentista no SESARAM, EPERAM. 

O diploma foi aprovado por unanimi-
dade a 17 de março, na Assembleia 
Legislativa da Madeira. Seguiu para a 
Comissão Especial de Saúde e a 7 de 
abril a decisão foi promulgada no ple-
nário da Assembleia Legislativa. 

Miguel Pavão deslocou-se ao Funchal 
para assistir ao que considerou ser 
“um dia histórico para a medicina den-
tária do nosso país, já que é a primeira 
vez que os médicos dentistas integra-
dos num serviço público passam a ter 
uma carreira, à semelhança dos outros 
funcionários do Estado”. “É um marco 
na nossa profissão e a Região Autóno-

ma da Madeira (RAM) é a primeira a 
dar esse passo”, realçou o bastonário. 
Uma iniciativa que, segundo Miguel Pa-
vão, “esperemos que seja um ponto de 
partida para que na Região Autónoma 
dos Açores e no continente possam se-
guir este exemplo muito brevemente”.

Para o representante da RAM no Conse-
lho Diretivo da OMD, Fabião de Castro da 
Silva, esta decisão é inédita para a classe 
e vai permitir aos profissionais da região 
“terem um estatuto público que é único 
no país”. E relembra que, atualmente, 
são 16 os médicos dentistas “que atuam 
na parte pública”, através de um “contra-
to sem termo, mas sem uma carreira em 
que pudessem ter uma evolução”.

Encontro com Pedro 
Ramos

Momentos antes da sessão plenária, o bas-
tonário da OMD recebeu, na delegação da 
Ordem, no Funchal, o secretário regional 
de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

Na reunião, Miguel Pavão agradeceu o 
empenho do Governo regional, subli-
nhando que “a RAM fez justiça a uma 
lacuna do Serviço Nacional de Saúde e 
a RAM dá um exemplo que a integração 
dos médicos dentistas é viável e é ne-
cessária”. 

O secretário de Saúde e Proteção Civil 
salientou o “momento importante e his-
tórico” desta aprovação, que para Pedro 
Ramos “revela o pioneirismo do Serviço 
Regional de Saúde”.

Fabião de Castro da Silva afirmou que “é 
com grande orgulho que vejo a Madeira 
dar este passo, tão significativo para a 
nossa profissão. É um passo que comple-
ta a integração plena da medicina dentá-
ria no SESARAM”.

A nova carreira de medicina dentária vai 
abranger todos os médicos dentistas que 
trabalham nos centros de saúde da Ma-
deira e do Porto Santo, e no Hospital Dr. 
Nélio Mendonça, no Funchal.

 (da esq. para dir.) Liliana Vasconcelos, membro efetivo da RAM no Conselho Geral da OMD, Fabião de Castro da Silva, representante da RAM 
no Conselho Diretivo da OMD, Miguel Pavão, bastonário da OMD, Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Proteção Civil, e Catarina Cortez, 
membro suplente do Conselho Diretivo da OMD
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 NOVO REGIME DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

 A direção da OMD, a coordenação do 
grupo de trabalho sobre Proteção Ra-
diológica da OMD e o conselho diretivo 
da Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), após várias reuniões, alcançaram 
um entendimento quanto à aplicação do 
novo regime de proteção radiológica. 

O bastonário da Ordem, Miguel Pavão, 
e o presidente da APA, Nuno Lacasta, 
chegaram a um acordo de princípios, 
que visa fundamentalmente a simpli-
ficação dos procedimentos de controlo 
prévio (registos e licenciamentos) de 
equipamentos, assim como estabelece 
o acompanhamento e monitorização 
trimestral do impacto das medidas 
adotadas de agora em diante.

Os dois organismos acordaram que os 
médicos dentistas dispõem de um pe-
ríodo de 18 meses para se adaptarem 
a alguns requisitos da nova legisla-
ção. Neste espaço temporal, em caso 
de inspeção, é apenas necessário de-
monstrar que existe um agendamento 
com uma empresa reconhecida ou pe-

rito qualificado, cuja listagem se encon-
tra disponível no site da APA, ou que já 
se encontram a desenvolver diligências 
de controlo prévio.

Com este consenso torna-se possível ga-
rantir um quadro de maior previsibilidade 
e flexibilidade na regulação da proteção e 
segurança radiológica nas clínicas e con-
sultórios de medicina dentária. 

Na prática, os equipamentos de ra-
diologia intraoral e ortopantomografia 
seguem o novo modelo de registo. O 
regime de licenciamento aplica-se aos 
equipamentos de tomografia computo-
rizada de feixe cónico (CBCT).

Até 2 de abril de 2022, o médico den-
tista pode assumir o papel de respon-
sável pela proteção radiológica da sua 
clínica, desde que apresente a cédula 
profissional ou outro comprovativo de 
inscrição na Ordem. 

A OMD e a APA assumiram também o 
compromisso de atuarem conjuntamente 

na promoção da sensibilização e na rea-
lização de formação nesta área. Neste 
momento, a APA encontra-se a promover 
alterações ao Decreto-Lei nº 227/2008, 
relativo à formação exigida no âmbito da 
proteção radiológica, adaptando os pro-
gramas de formação e os procedimentos 
nele especificados. A OMD aguarda assim 
indicações sobre este tema.

Por fim, a Ordem elaborou modelos para 
os diversos instrumentos que sejam 
necessários para implementar o novo 
regime e diminuir a dependência face a 
outras entidades, e conta com o apoio da 
APA para a aprovação dos mesmos. 

O acordo de princípios está disponí-
vel, na íntegra, na página eletrónica da 
OMD, em https://www.omd.pt/content/
uploads/2021/05/20210514-acordo-om-
d-apa.pdf. 

As duas entidades comprometeram-se 
a continuar o trabalho conjunto nesta 
área e a dar nota sobre os desenvolvi-
mentos alcançados. 

OMD e APA chegam a acordo de princípios

 Bastonário da OMD, Miguel Pavão, e presidente da APA, Nuno Lacasta
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 JOVENS MÉDICOS DENTISTAS

“Produção em série” com impacto 
na empregabilidade

 O Inquérito à Empregabilidade 
2021, realizado pelo Conselho dos Jo-
vens Médicos Dentistas (CJMD), ava-
lia a realidade laboral da faixa etária 
mais jovem da classe. Precariedade, 
emigração, pressões para realizarem 
sobretratamentos, insegurança laboral 
ou falta de condições dignas oferecidas 
pelo setor público são preocupações 
apontadas pelos médicos dentistas que 
exercem há menos tempo.

A estas conclusões acresce o facto de 
cerca de 40% dos inquiridos admitirem 
fazer consultas gratuitas e 30% reve-
larem fazer atos gratuitos nas clínicas 
onde trabalham. 

Esta auscultação serve de alerta para 
a necessidade de se repensar o mo-
delo de contratação de profissionais 
que, na sua maioria, exercem no setor 
privado. Recorde-se que, segundo um 
inquérito realizado pela OMD, após o 
primeiro desconfinamento, 80% dos 
médicos dentistas com menos de cin-
co anos de experiência referiram estar 
veiculados à entidade empregadora via 
recibos verdes. Cenário idêntico verifi-
cou-se nos serviços públicos, em que 
a maioria estava contratada através de 
empresas intermediárias. 

Além da precariedade dos vínculos la-
borais, dos inquiridos, 50% revelaram 
auferir até 1.000 euros líquidos, en-
quanto 25% não vão além dos 750 eu-
ros, auferindo pouco mais do que o sa-
lário mínimo e sem acesso a férias ou 
outros direitos. A estes factos acresce 
ainda a necessidade contínua de valori-
zação profissional, o que levou 40% dos 
participantes neste inquérito a confir-
marem que, no último ano, investiram 
mais de metade dos seus rendimentos 
em formação. 

Dados que levam o presidente do 
CJMD, Telmo Ferreira, a alertar que 
“os jovens médicos dentistas, com for-
mação especializada e mais responsa-
bilidade, ganham menos que os assis-

tentes, gestores e rececionistas. Temos 
que conseguir incentivos à contrata-
ção, com direito a férias e subsídios”. 
Também no caso dos profissionais que 
exercem no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), urge a criação de uma carreira e 
a “correta integração dos médicos den-
tistas no sistema”. 

O relacionamento com as seguradoras 
e o cheque-dentista são igualmente 
preocupações transversais à classe e 
os jovens não são exceção.  Quase 70% 
trabalham com seguros e mais de 30% 
estão em clínicas de redes. Neste es-
tudo, o CJMD questionou aqueles que 
responderam praticar atos gratuitos, 
se tal prejudica a qualidade do trata-
mento e cerca de metade disseram que 
“sim”, “inclusive que sentiam pres-
são para sobretratamento”. Daí que o 
CJMD proponha a adoção de um siste-
ma de reembolso, ao invés de existirem 
preços acordados por tabelas, “que 
condicionam os materiais utilizados” e 
conduzem ao mencionado “sobretrata-
mento”. Ainda neste âmbito, os inquiri-
dos apelaram à necessidade de maior 
fiscalização das clínicas. 

Dignidade da profissão equivale a me-
lhor serviço prestado à população, de-
fendem os mais novos, que propõem 
também a inclusão da medicina dentá-
ria nas profissões de desgaste rápido.

Quanto ao ensino, o estudo permite 
concluir que é “urgente diminuir os 
numerus clausus” para acabar com “a 
produção em série” na medicina den-
tária, cenário que pode condicionar a 
qualidade da formação nas faculdades 
e dos tratamentos prestados à popula-
ção. 

Este inquérito foi dirigido aos associa-
dos formados após 2012 e teve uma 
participação de 50% dos visados. Dos 
participantes, 98% tem até 35 anos e 
90% concluiu o curso nesta última dé-
cada.

Para Telmo Ferreira, os relatos que 
constam nesta auscultação são um si-
nal de alerta e merecem uma “reflexão 
intergeracional detalhada acerca da in-
tegração dos jovens médicos dentistas 
no mercado de trabalho”.

“Dos inquiridos, 50% revelou 
auferir até 1.000 euros 

líquidos, enquanto 25% não 
vai além dos 750 euros, 

auferindo pouco mais que o 
salário mínimo e sem acesso 

a férias ou outros direitos”
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 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 

Eventos sustentáveis e 
amigos do meio ambiente 

APLICAÇÃO DE PENA 
DISCIPLINAR

Edital/ 
Anúncio

 Em 2015, as Nações Unidas aprovaram 
a Agenda para o Desenvolvimento Susten-
tável que deverá ser implementada até 
2030. Esta agenda, que define 17 metas 
de desenvolvimento sustentável, procura 
conjugar os principais desafios que a Hu-
manidade enfrenta no século XXI, assu-
mindo que todos os países terão de agir 
para que seja possível transformar o atual 
modelo de produção e consumo e torná-lo 
sustentável. 

“Sustentabilidade é garantir que os recur-
sos suficientes estarão disponíveis ao lon-
go do tempo para prover acesso atempado 
a cuidados de saúde com qualidade e que 
respondam à evolução das necessidades 
das populações”. A opinião de António La-
cerda Sales, secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, publicada no jornal Público, 
em 2019, traduz aquele que é o compro-
misso da direção da Ordem dos Médicos 
Dentistas (OMD), desde que tomou posse. 

A Ordem, pelo seu importante papel na 
literacia da população, deve assumir-se 
como um agente ativo e dar o seu contri-
buto parcelar para aquele que é o desígnio 
nacional, europeu e global, a que a ONU 
se propôs.

Porque o paradigma da sustentabilidade 
e a abordagem da profissão na ótica da 
responsabilidade ambiental integram a 
agenda da OMD, o Conselho Diretivo de-
senvolveu um Manual de Boas Práticas 
para Eventos Sustentáveis. Trata-se de 
um guia em que a instituição, sob o lema 
“reduzir, reutilizar e reciclar”, se desafia a 
dar o exemplo, através da inclusão de so-
luções “verdes” na organização e realiza-
ção dos seus eventos. 

O Manual de Boas Práticas para Eventos 
Sustentáveis parte da premissa de que 
um evento, independentemente da sua 
dimensão, é considerado um gerador de 
impacto ambiental, pelo que representa 
uma oportunidade para agir e transmitir 
valores sustentáveis dentro e fora da ins-
tituição. As recomendações aplicam-se a 
todo o tipo de iniciativas promovidas pela 

Ordem, consideradas momentos-chave 
para despertar a consciencialização da 
classe e de todos os agentes que nelas 
participam. Escolha do local, mobilidade, 
infraestruturas, alojamento, alimentação 
ou merchandising são algumas das áreas 
onde é possível atuar, criando medidas de 
impacto positivo e atitudes ecologicamen-
te corretas, economicamente viáveis e so-
cialmente justas.

Desta forma, o manual tem como finali-
dade sensibilizar as equipas responsá-
veis pelo planeamento e organização de 
eventos, promovendo estratégias e proce-
dimentos mais amigos do ambiente. Por 
isso, foi elaborado na ótica do organizador 
e procura apresentar de forma simples, 
prática e pedagógica soluções passíveis 
de serem implementadas, tanto a nível co-
letivo, como individual, que reduzam e, até 
eliminem, comportamentos com impacto 
ambiental negativo. 

O Manual de Boas Práticas para Eventos 
Sustentáveis será aplicado pela primeira 
vez na próxima edição do Congresso da 
OMD, desafiando assim as várias comis-
sões e equipas envolvidas na organização 
do encontro anual de medicina dentária a 
criarem uma cadeia de valor assente em 
práticas ambientais mais responsáveis e 
que disseminem o tema da sustentabili-
dade junto da classe.  

 

Porto, 31 março de 2021  
O Presidente do CD
Miguel Pavão

 Miguel Pavão, presidente do Con-
selho Diretivo da OMD, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 92.º, 
n.º 4, do Estatuto da OMD, e n.º 3 e 
n.º 5 do artigo 24.º do Regulamento 
da Ação Disciplinar, faz saber publi-
camente que, por acórdão proferido 
pelo Conselho Deontológico e de Dis-
ciplina da OMD, em 25 de fevereiro de 
2012, foi aplicada ao Dr. Adriano Lívio 
Castro, portador da cédula profissio-
nal n.º 1280, a pena disciplinar de ex-
pulsão, por violação do disposto nos 
artigos 8.º, 9.º n.º1, 16.º n.º 1, 22.º n.º 1, 
27.º n.º 1, 28.º, n.º 1 e 2 todos do ante-
rior Código Deontológico e artigo 12.º, 
n.º 1 alínea b) do anterior Estatuto.

O cumprimento da presente pena 
esteve suspenso, atendendo à extin-
ção do processo judicial que correu 
termos no Tribunal Administrativo 
de Circulo de Lisboa, sob o número 
1460/12.2BELS, instaurado pelo Dr. 
Adriano Castro e que visava anular 
a sanção deliberada, tendo também 
em conta a decisão de caducidade da 
providência cautelar de suspensão de 
eficácia da pena de expulsão e, sobre-
tudo, a definitividade da decisão de 
extinção da instância e de caducidade 
supra aludidas, ambas já transitadas 
em julgado, competindo ao Conselho 
Diretivo, em termos estatuários, dar 
ao início do procedimento de execu-
ção da pena de expulsão.

O cumprimento da presente pena 
esteve suspenso em virtude do de-
cretamento de providência cautelar 
de suspensão de eficácia, a qual foi 
declarada caduca em 4 de fevereiro 
de 2021, decisão que já transitou em 
julgado e, por isso, agora executada 
por deliberação do Conselho Direti-
vo de 6 de março de 2021, anulando 
a inscrição do mesmo como médico 
dentista e procedendo às devidas pu-
blicações nos locais estatutariamente 
indicados.



Nº47omd

ENTREVISTA36

uma das certezas do presidente da Federação Dentária Internacio-
nal (FDI), que considera que os médicos dentistas podem desem-
penhar na comunidade o papel de sistema de alerta precoce para 
surtos de doenças. Em entrevista à Revista da OMD, Gerhard See-
berger reconhece que, embora ainda seja precoce analisar os danos 
da pandemia na medicina dentaria, o seu impacto trará custos eco-
nómicos e biológicos.

Numa conversa alargada, o responsável fala do recente relatório da FDI, “Visão 2030”, 
de políticas de saúde e desvenda os “segredos” para que os líderes e populações en-
tendam o devido valor dos cuidados de saúde oral. 

É
ROMD – Há cerca de um ano, a OMS de-
clarou a pandemia de COVID-19. É possível 
tirar conclusões sobre como a medicina 
dentária foi afetada por este vírus?  

GS - Em primeiro lugar, gostaria de agra-
decer a oportunidade desta entrevista. De 
facto, é muito precoce tirar conclusões. É 
difícil aferir de que modo e até que ponto 
a medicina dentária foi afetada pelo SARS-
-COV-2, pois existem diferentes realidades a 

nível mundial. E estou a dizer isto numa fase 
de incerteza perante o registo da segunda, 
terceira e até de uma quarta vaga de infeção 
no mundo inteiro. Mais uma vez, os pacientes 
alteraram os seus hábitos e adiaram as con-
sultas de rotina com o médico dentista. A dor 
e a função perdida são os principais motivos 
para a procura de cuidados de saúde oral, en-
quanto que a prevenção cai uma vez mais para 
o fundo das prioridades. Este é igualmente o 
caso de outras doenças não transmissíveis. 

Gerhard K. Seeberger

“Os profissionais 
do futuro não 
podem perder a 
posição pioneira 
na prevenção de 
doenças” 
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ROMD - Atendendo ao aumento 
de evidência científica sobre a 
relação entre os problemas orais e o 
agravamento nos casos de infeção 
de COVID-19, como poderá ser dada 
maior importância aos cuidados 
de saúde oral e à sua relação com 
doenças graves e sistémicas?

GS - O segredo para que seja dado o 
devido valor aos cuidados de saúde oral 
assenta em três elementos. Primeiro, 
monitorizar e debater a prova cada vez 
mais consistente da correlação entre a 
doença oral e o agravamento nos casos 
de infeção por COVID-19. A saúde oral 
e sistémica estão intimamente ligadas. 
As doenças orais partilham fatores de 
risco comuns (incluindo o tabaco, o 
álcool, a alimentação e o stress) com 
mais de 50 doenças sistémicas e com 
as maiores doenças não transmissíveis, 
como as cardiovasculares e a diabetes. 
Elevadas cargas bacterianas orais têm 
sido associadas a complicações pós-
-virais da COVID-19 e, nos primeiros 
meses deste ano, foram apresentados 
mais quatro estudos de “Botros, Doyle, 
Marouf, and Kamel”, que acrescem à 
literatura produzida em 2020. Não in-
cluir os riscos de saúde oral tem vindo 
a comprometer o resultado sistémico 
da saúde e exacerbar as disparidades 
no domínio da saúde. 

Em segundo, quando se trata de uma 
decisão relativa ao impacto na saúde 
oral, os profissionais de saúde oral, os 
detentores do ato médico, devem jun-
tar-se. Os líderes da profissão de saúde 
oral são os peritos indiscutíveis nesta 
matéria e respeitam profundamente os 
líderes dos nossos países. Todos têm 
um critério em comum: são eleitos. É 
o respeito recíproco que fornece a base 
para a construção de uma responsabi-
lidade social única, que não pode ser 
dividida entre a componente política e 
profissional, dado que os pacientes e os 
votantes são os mesmos. Juntos pode-
remos causar um grande impacto nos 
nossos sistemas de saúde, não obstante 
ser o caso de construir um novo sistema 
ou melhorar o que já existe. A redução 
no peso global de doenças orais e de 
doenças não transmissíveis começa aí. 
As clínicas e consultórios de medicina 
dentária estão equipados para moni-
torizar e gerir diversas patologias dos 
pacientes e poderiam prestar serviços 
de rastreio, diagnóstico e de follow-up 
pelo menos às doenças crónicas mais 
comuns. Antes disto, os profissionais 
de saúde e de saúde oral, em conjunto 

e separadamente, devem ser frontais 
e defender a informação clara, cultu-
ralmente sensível, baseada em factos 
científicos e consistentes, assim como 
a veiculação destas mensagens, espe-
cialmente neste momento de pandemia.

Em terceiro, discutir em conjunto com 
os decisores das políticas de saúde e 
com os líderes de Estado, ou os seus 
representantes, sobre os benefícios em 
investir na saúde oral. Economistas da 
saúde e médicos dentistas de profissão 
mostraram claramente que cada dólar 
investido em saúde oral, na otimização 
de recursos humanos e de tecnologias 
de tratamento, produz um dólar em 
troca. O investimento na Cobertura Uni-
versal de Cuidados de Saúde Oral gera 
benefícios económicos superiores ao 
seu custo. Esta é uma oportunidade 
real que ninguém no mercado de ações 
dispensaria da mesa de negociações! 
Qual seria o encargo económico de não 

No entanto, existe uma mensagem positi-
va. Ao contrário de muitos departamentos 
hospitalares que foram convertidos em 
unidades COVID-19, criando uma falta 
de acessibilidade para pacientes com 
doenças não transmissíveis, as clínicas 
e consultórios de medicina dentária têm 
estado sempre abertos para os seus pa-
cientes, independentemente da doença 
oral verificada. Permitam-me uma nota 
pessoal: não existem tratamentos de 
rotina enquanto precisarmos de obter 
resultados de cuidados de saúde oral 
centrados na pessoa, de modo a reduzir 
o ónus das doenças orais. Cada trata-
mento oral é essencial, desde que haja 
um diagnóstico. Podemos afirmar com 
orgulho que a medicina dentária se tem 
adaptado de modo eficiente e reagido 
adequadamente no combate a esta crise 
de cuidados de saúde, de forma tão alar-
gada em muitas zonas do mundo.

O impacto desta pandemia não só 
acarretará custos económicos, como 
biológicos. O decréscimo nos rendi-
mentos e o aumento da gravidade da 
doença vão deixar as suas cicatrizes na 
economia, no ambiente, nas finanças, na 
saúde das pessoas e do mundo, na polí-
tica em geral e nas sociedades. Estou a 
considerar também todo o impacto am-
biental devido aos EPI, as horas letivas e 
profissionais perdidas e o efeito negati-
vo nas economias de países de médio e 
baixo rendimento. Para além das minhas 
funções oficiais enquanto presidente da 
FDI, sou igualmente um colega e ami-
go. Tenho tido conhecimento, através de 
muitas conversas, das circunstâncias 
adversas sentidas pelos meus colegas. 
Senti-me solidário com eles quando me 
disseram que apenas tinham tratado 
dois pacientes num mês. Precisamos 
evitar a todo custo uma crise solidária a 
par da atual crise de saúde pública. 

Durante muito tempo, e ainda hoje, per-
siste o sonho de retorno à normalidade. 
Utilizei o termo cicatriz propositada-
mente, pois descreve na perfeição uma 
imagem com dois lados. Do lado menos 
positivo, uma cicatriz é produto de uma 
reparação de salvamento, mas do pon-
to de vista biológico é uma estrutura de 
valor menor. O nosso mundo tornou-se 
instável. O segundo lado, as cicatrizes 
estão ligadas a eventos que produzem 
memórias. A memória de algo ajuda 
a prevenir danos futuros. Este último 
aspeto é muito positivo, dado que a CO-
VID-19 está a dar-nos a oportunidade de 
moldar um mundo melhor, mais saudá-
vel e mais proativo. 

“O investimento na 
Cobertura Universal 
de Cuidados de 
Saúde Oral gera 
benefícios económicos 
superiores ao seu 
custo”
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fazer nada? Duplicar o custo global real 
com doenças orais que ascende a mais 
de 540 mil milhões de dólares. Estima-
-se que, se os profissionais de saúde 
oral rastreassem os pacientes para 
diabetes, hipertensão e hipercoleste-
rolemia, o sistema de saúde poderia 
economizar entre 5.1 e 65.3 milhões de 
dólares anuais, só nos Estados Unidos. 
Intelectualmente honesto, ousaria dizer 
humildemente que nós, os profissionais 
de saúde oral, oferecemos, para além 
de uma saúde oral de qualidade num 
ambiente seguro na relação pacien-
te-equipa, uma proposta para moldar 
sistemas de saúde economicamente 
mais saudáveis.

ROMD - O Dia Mundial da Saúde 
Oral assinalou-se numa altura de 
grandes desafios. Este é o momento 
certo para que os Governos reflitam 
sobre a necessidade de investir nesta 
área e deixem de encará-la como um 
apêndice da saúde?

GS - O Dia Mundial da Saúde Oral 
(DMSO) deste ano foi o sucesso dos 
sucessos, desde o seu recomeço em 
2013. Nem mesmo o SARS CoV-2 pode-
ria impedir-nos de reunir virtualmente. 
Infelizmente, não pudemos servir o pú-
blico com a nossa experiência clínica 
profissional, mas o aumento de um 
bilião no alcance de transmissão em 

comparação com o ano passado – a 
mais de 3 biliões - é uma mensagem 
clara para qualquer político que tem a 
pasta da saúde do seu país e dos seus 
concidadãos. A minha cereja no bolo 
DMSO? Discutir política de saúde oral 
com todos os intervenientes, incluindo 
os representantes dos pacientes. Este 
dia é um instrumento perfeito para co-
nhecer melhor as necessidades das 
pessoas, os seus hábitos e as suas prio-
ridades para o seu bem-estar. Durante 
o confinamento do ano passado, as pes-
soas estavam mais preocupadas com a 
reabertura de cabeleireiros do que com 
a reabertura das clínicas de medicina 
dentária… apenas para alimentar a nos-
sa reflexão.

ROMD - Antes da pandemia, o mundo 
já enfrentava várias assimetrias em 
termos de cuidados e acesso à saúde 
oral. De que forma o “Visão 2030” 
pretende mudar esta realidade?

GS - O relatório “Visão 2030”, por si só, 
não será suficiente para cumprir a Meta 
nº 10 para o Desenvolvimento Susten-
tável - Reduzir as Desigualdades da 
Agenda das Nações Unidas para 2030. 
O grupo de trabalho da FDI para a defe-
sa de políticas de saúde oral está neste 
momento a envidar os primeiros passos 
para a implementação dos objetivos do 
“Visão 2030”. O relatório é um documen-

to dinâmico que pertence aos membros 
da FDI. Os determinantes comerciais e 
sociais da saúde podem mudar no ca-
minho para o ano de 2030. Há uma boa 
mensagem: os determinantes morais 
da saúde, tratados de forma exímia no 
artigo de opinião de Berwick e publica-
do no Journal of the American Medical 
Association, em 20 de junho de 2020, não 
enfrentarão uma mudança à medida que 
avançamos. O processo de implementa-
ção exige a compreensão dos objetivos 
do relatório, do caminho e do nível de 
empenho para o seu alcance, quer pelos 
médicos dentistas, quer pelos decisores 
políticos, quer pela população em geral. 
Todos precisam passar por um sólido 
processo de educação. A sala de aula de 
literacia em saúde oral está aberta.

ROMD - Na sua opinião, em que 
consiste “uma melhor saúde oral para 
todos”? quais são as mensagens-
chave do relatório?

GS - Tudo começa com a definição da 
FDI da Saúde Oral apresentada por oca-
sião do 104.º Congresso Internacional 
da FDI, em Poznan, Polónia: “a saúde 
oral é multifacetada e inclui, a capaci-
dade de falar, sorrir, cheirar, saborear, 
tocar, mastigar, engolir e de transmitir 
um sem número de emoções através de 
expressões faciais com confiança, sem 
dor, nem desconforto e sem doenças 

“É desconcertante ler 
que, em muitos países, 

os farmacêuticos, 
bombeiros e técnicos 

de emergência médica 
foram requisitados para 
vacinar a população e os 
médicos dentistas foram 

esquecidos”
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craniofaciais”.

Está por definir o termo “melhor” saúde 
oral e, francamente, tenho dificulda-
des em fazê-lo. Mas estou disposto a 
apresentar uma proposta: o “melhor” 
possível mediante determinadas condi-
ções e exposto a eventuais mudanças. 
A rapidez com que as condições se al-
teram tornou-se evidente nesta crise de 
saúde pública. 

As mensagens-chave do relatório Visão 
2030 assentam em três pilares sus-
tentados por estratégias educacionais 
que criarão uma profissão eficiente e 
resistente, com conhecimentos e ca-
pacidades para liderar reformas de 
sistemas. 

Os profissionais de saúde oral do futuro 
não podem perder a sua posição pio-
neira na prevenção de doenças. Para 
além do conhecimento e capacidades 
dos médicos dentistas e na ótica de 
prestadores de cuidados primários no 
dia-a-dia, os profissionais de saúde oral 
poderiam servir como um sistema de 
alerta precoce para surtos de doenças 
e acompanhar a saúde da comunida-
de. Os médicos dentistas conhecem os 
medicamentos e as doses recomen-
dadas, praticam técnicas de barreira 
e controlo de infeções, sabem aplicar 
RCP, podem tirar Raios-X, sabem gerir 
certos tipos de trauma, suturar feridas, 
aplicar injeções, realizar exames de 
triagem e acalmar os mais preocu-
pados. É desconcertante ler que, em 
muitos países, os farmacêuticos, bom-
beiros e técnicos de emergência médica 
foram requisitados para vacinar a po-
pulação e os médicos dentistas foram 
esquecidos. Por esta e outras razões, 
temos de nos adaptar rapidamente 
e mais eficazmente, ser resilientes e 
culturalmente competentes, com uma 
abordagem mais holística na saúde e 
no bem-estar. Devemos empenhar-nos 
em atingir um nível de conhecimento 
superior e exercer ao nível da saúde 
pública, de modo a contribuir de forma 
mais eficaz para o nível de prevenção de 
doenças orais e desempenhar um papel 
central no tratamento de emergências 
futuras de saúde.

ROMD - Agora que a saúde oral faz 
parte da Declaração Política da ONU 
sobre Cobertura Universal de Saúde 
(UHC), acredita que tal seja uma 
realidade em 2030?

GS - Certamente que sim! Em primeiro 
lugar, porque acredito nos futuros líde-
res dos profissionais de saúde oral e dos 
nossos países. Creio que será um grupo 
de médicos dentistas jovens e dinâmi-
cos, prontos a descartar a mentalidade 
de silo e a aplicar uma mente aberta, 
não só como atitude, mas também como 
ferramenta para reunir todos os interve-
nientes à volta de uma mesa. Desde que 
ser jovem e dinâmico não se torne numa 
questão de idade, mas sim num cocktail 
de capacidades, experiência, vigilância e 
visão, não há limite para atingir o obje-
tivo. As expectativas são grandes, mas 
é para isso que cá estamos. Temos de 
compreender que fazendo a saúde oral 
parte da agenda não significa que quer 
o profissional, quer a profissão de saúde 
oral sejam mencionados no artigo 34 da 
Declaração Política da ONU sobre a co-
bertura Universal de cuidados de Saúde: 
“Reforçar de igual modo os esforços para 
abordar as condições oftalmológicas, a 
saúde oral, […] como parte da cobertura 
universal de cuidados de saúde”. 

A declaração da FDI apresentada na 
148ª reunião do Conselho Executivo 
da Organização Mundial da Saúde en-
fatiza a participação de profissionais 
de saúde e potencia as experiências 
e boas práticas das ordens e associa-
ções profissionais de medicina dentária 
no desenvolvimento de planos nacio-
nais. Também o 3.º pilar do Visão 2030 
-  Construir uma força de trabalho em 
saúde oral resiliente para o desenvol-
vimento sustentável – diz que devemos 
focar-nos “na prevenção de doenças 
orais, promover rastreios e monitorizar 
condições sistémicas de saúde, inte-
grar tecnologias adequadas e amigas 
do ambiente que beneficiem o paciente, 
implementar o planeamento de recur-
sos e força de trabalho de saúde oral em 
cooperação com os governos, educado-
res e profissionais de saúde oral”.   

Chegado a este ponto, devo esclarecer o 
significado da Resolução “EB148.R1 so-
bre Saúde Oral”, proposta para adoção 
pela 74.ª Assembleia Mundial da Saúde. 
Em primeiro lugar, incita os Estados-
-Membros deste organismo a “reorientar 
a abordagem tradicional curativa, que é 
basicamente patogénica, e avançar para 
uma abordagem mais preventiva e de 
promoção, com identificação dos riscos 
para cuidados atempados, abrangentes 
e inclusivos, tomando em consideração 
todos os intervenientes que contribuam 

para a melhoria da saúde oral da po-
pulação com um impacto positivo na 
saúde em geral. E, segundo, requerer 
que o diretor-geral da OMS desenvolva 
intervenções de “melhor compra” so-
bre a saúde oral, como parte do Anexo 
3 atualizado do plano de ação global 
da OMS, sobre a prevenção e controlo 
de doenças não transmissíveis, e inte-
gradas no compêndio de intervenção 
da OMS relativo à cobertura universal 
de cuidados de saúde. Não esquecer o 
mais importante: “sublinhar a capaci-
dade dos médicos dentistas em detetar 
potenciais casos de negligência e abuso 
e dotá-los dos meios necessários para 
reportar tais casos às autoridades com-
petentes, de acordo com cada realidade 
nacional”. 

Considerando a atual situação pandé-
mica, tendo em conta que o panorama 
da saúde oral precisa de ser analisado 
cuidadosamente e estando conscientes 
da confusão criada pela linguagem in-
consistente já utilizada quando o tema 
é a força de trabalho da saúde oral - 
profissionais de saúde oral, médicos 
dentistas, prestadores de cuidados de 
saúde oral e trabalhadores de saúde 
oral são termos frequentemente utili-
zados como sinónimos em diferentes 
documentos -, precisamos de agir. 
Porque não, como ponto de partida e 
primeiro passo, definir quem é profis-
sional de saúde oral e quem é dono do 
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s dois principais motivos na origem das 
participações prendem-se com razões 
relacionadas com a má prática clínica e 
com a publicidade em medicina dentária, 
dependendo se o participante é um doente 
ou se é um médico dentista.

Os motivos clínicos que levam os doentes 
a participar visam principalmente as áreas da ortodontia, da 
cirurgia e prostodontia, esta maioritariamente quando está re-
lacionada com a reabilitação oral com recurso aos implantes. 

Quando as participações são levadas a conhecimento do CDD 
por parte dos médicos dentistas, muitas destas estão relacio-
nadas com a publicidade levada a cabo por clínicas dentárias 
ou mesmo por médicos dentistas.

Deixando agora de fora a abordagem à análise das partici-
pações realizadas por parte dos doentes e em que que estão 
em causa razões clínicas, pretendo neste artigo alertar para 
a ação que o CDD tem desenvolvido no âmbito da publicidade 
nos últimos anos, cuja continuidade deverá ser garantida e 
de forma até mais intensa.   

O

LUÍS Filipe Correia
Presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina

A ação disciplinar 
do CDD perante a 

publicidade em saúde
No âmbito da sua competência disciplinar, o Conselho 
Deontológico e de Disciplina (CDD) recebe e tramita 

anualmente cerca 400 participações/queixa por ano e cujo 
número apresenta uma tendência crescente. 

Artigo de Opinião
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Antes de aprofundar esta questão, é 
preciso realçar que o tema publicidade 
sempre foi uma preocupação de todos 
os mandatos do CDD, desde o início 
da APMD e da OMD. De acordo com as 
informações públicas constantes nas 
revistas oficiais, os anteriores presi-
dentes do CDD sempre deram impor-
tância ao incumprimento, por parte de 
alguns médicos dentistas, das regras 
relacionadas com a divulgação da 
atividade profissional constantes dos 
Estatutos e do Código Deontológico 
então vigentes. 

No entanto, no ano de 2005, foi aplicada 
à OMD uma pesada coima por parte da 
Autoridade da Concorrência (AdC), que 
considerou que a existência de uma ta-
bela onde se fixava preços mínimos na 
prestação de serviços médicos dentá-
rios. Considerou aquela autoridade que 
a fixação de preços mínimos configura-
va uma restrição da concorrência e da 
determinação de preços pelo livre jogo 
do mercado.

Nesse sentido, foi também indicado 
pela AdC que nada deveria obstaculizar 
qualquer tipo de ação publicitária, o que 
levou a uma paralisia na análise e ação 
do CDD sobre a divulgação realizada por 
parte dos vários stakeholders durante 
anos e só retomada em 2014, quando 
a Entidade Reguladora de Saúde e os 
ministérios da Saúde e da Economia, 
pressionados pelas ordens profissio-
nais, entenderam regular a matéria da 
publicidade em saúde. 

Não que a publicidade no seu geral fosse 
objeto de qualquer desvalorização por si 
só, pois todos concordamos que é um 
veículo de informação importante no dar 
a conhecer os atributos, competências 
e tecnologia que estão disponíveis por 
parte das clínicas e dos médicos dentis-
tas, para prestar os melhores cuidados 
de saúde oral possíveis aos doentes. 

De facto, nada poderá obstar a uma 
divulgação da atividade que respeite os 
princípios da licitude, da identificabi-
lidade e da veracidade. Nesse sentido, 
a publicidade deve ser leal, rigorosa, 
objetiva e que assegure que o público 
compreende com exatidão as informa-
ções veiculadas, sem criar confusões de 
interpretação ou que não correspondam 
à verdade.

O que o CDD está verdadeiramente em-
penhado é em atuar de uma forma mais 
musculada e eficaz na divulgação de 
atividade profissional, vulgo publicidade, 
que seja suscetível de desrespeitar os 
princípios da dignidade e honra profissio-
nal, nomeadamente veiculando conteúdo 
publicitário ilegal, confuso, erróneo, 
enganoso, de autoengrandecimento, sus-
cetível de indução artificial da procura de 
tratamentos, com promessa de garantias 
de resultados ou de ofertas de tratamen-
tos grátis de forma generalizada.

Quanto a este último aspeto, a gratui-
tidade dos serviços, o atual Estatuto 
da OMD na redação dada pela Lei nº 
124/2015, de 02.09, estabelece no nº10, 
do artigo 104º, que “à realização pelo 
prestador do ato médico dentário cor-
responde uma contraprestação pe-
cuniária do destinatário dos serviços”.

Nesse sentido, a ação disciplinar do 
CDD sobre os casos de publicidade tem 
aumentado nos últimos anos, com apli-
cação de sanções disciplinares quando 
ocorre violação do Estatuto da OMD e/
ou do Código Deontológico por parte dos 
médicos dentistas responsáveis pela rea-
lização da publicidade, muitos dos quais, 
na qualidade de diretores clínicos. 

Por fim, quero ainda chamar a atenção 
de todos os médicos dentistas para a 
obrigação estatutária de manterem 
os seus dados pessoais e profissio-
nais permanentemente atualizados na 
sua área pessoal, constante na página 
eletrónica da OMD (Artigo 20º, nº1, l) 
dos Estatutos da OMD), inclusive de 
informar a OMD das funções de diretor 
clínico, quando for aplicável (Artigo 28ª 
e Artigo 29ª, nº2, a) do Código Deonto-
lógico). 

“A ação 
disciplinar 
do CDD sobre 
os casos de 
publicidade tem 
aumentado nos 
últimos anos”
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Equipas de intervenção rápida ao serviço 
das populações

 A 20 de abril, Portugal alcançou 
um recorde de testes realizados à CO-
VID-19: 94 mil num único dia. Os médi-
cos dentistas estão entre os profissio-
nais que têm contribuído para chegar a 
este resultado. De norte a sul do país, 
eles têm desempenhado um papel fun-
damental no controlo da pandemia, au-
xiliando de forma proativa no diagnós-
tico precoce, no rastreio de casos ativos 
e na quebra de cadeias de contágio. 

Foi em março que entrou em vigor o 
despacho que procedeu à “implemen-
tação massiva de testes de diagnóstico 
laboratorial para SARS-CoV-2, com 
o consequente e efetivo rastreio de 
contactos e isolamento rigoroso dos 
casos e isolamento profilático dos 
seus contactos”, enquanto meios “de-

cisivos para limitar a propagação da 
cOVID-19”. O decreto criou a task force 
para a promoção do “Plano de Opera-
cionalização da Estratégia de Testagem 
em Portugal” e nomeou o presidente 
do Instituto Nacional de Saúde Ricardo 
Jorge (INSA), Fernando de Almeida, 
para coordenador este grupo, que esta-
rá ativo durante seis meses (renovável 
em função do progresso da operacio-
nalização do Plano de Testagem). 

Na altura, em declarações à comu-
nicação social, Fernando de Almeida 
anunciou que todas as instituições que 
pudessem participar seriam convoca-
das e que o objetivo era “fazer uma 
testagem participativa e inclusiva”. 
Porém, muito antes da criação da task 
force, já os médicos dentistas davam 

o seu contributo e estavam envolvidos 
em várias operações de testagem 
massiva à população.

  Foto: Câmara Municipal de Castro Marim

 MÉDICOS DENTISTAS NA TESTAGEM À COVID-19

A Revista da OMD 
foi conhecer 
alguns destes 
projetos e 
falou com dois 
profissionais 
que tomaram 
a iniciativa de 
colocar o seu 
conhecimento 
e experiência 
ao serviço das 
populações
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MÉDICOS DENTISTAS AO SERVIÇO DA ARS NORTE

No Norte há uma equipa pronta para 
intervir e operacionalizar um rastreio

 Em novembro do ano passado, após um apelo da Admi-
nistração Regional da Saúde do Norte (ARSN), 16 médicos 
dentistas aceitaram o desafio de integrar o “Rastreio Cola-
borativo COVID-19”, um projeto que visava quebrar cadeias 
de transmissão num momento em que o país enfrentava 
uma nova vaga da pandemia. 

À medida que se foi verificando a inversão do número de 
novos casos, estas equipas foram-se adaptando às ne-
cessidades da população. Atualmente, com a vacinação a 
decorrer e o desconfinamento em curso, é na testagem em 
massa e/ ou em resposta a surtos que este grupo de mé-
dicos dentistas intervém, de forma imediata e autónoma. 

O primeiro teste a este projeto-piloto de despistagem à 
COVID-19 em núcleos previamente identificados aconteceu 
em Mozelos, Santa Maria da Feira, em março passado. 
Nesta freguesia, cerca de 300 habitantes de duas locali-
dades, que no início do ano tinham um elevado número 
de infetados, foram convidados a fazer o teste rápido. Esta 
ação permitiu afinar o modelo que tem sido aplicado em 

núcleos demográficos específicos, que possam estar na 
origem de surtos epidemiológicos. 

Após o “ensaio” em Mozelos, a ARSN começou a imple-
mentar modelos operacionais de despistagem da COVID-19 
em contexto ocupacional. Este grupo de médicos dentistas 
já realizou rastreios aos funcionários das transportado-
ras, nomeadamente STCP, Metro do Porto, CP e taxistas 
do Grande Porto. Aliás, no caso da CP, a empresa optou 
por ter uma equipa fixa para uma testagem regular dos 
trabalhadores e está a planear expandir este serviço no sul 
do país, não descartando a possibilidade de contratar mé-
dicos dentistas para assegurarem este rastreio periódico.  

Estas iniciativas-piloto permitiram constituir uma equipa 
com capacidade para se deslocar a qualquer local da Re-
gião Norte e operacionalizar um rastreio. Neste momento, 
por exemplo, estão a testar alguns núcleos populacionais 
específicos, como são o caso de cidadãos com necessida-
des especiais, institucionalizados por causa de adições ou 
vítimas de violência doméstica.

  (da esq. para a dir.) José Frias Bulhosa, vogal do Conselho Deontológico e de Disciplina da OMD, Miguel Gomes, diretor 
executivo da OMD, Miguel Pavão, bastonário da OMD, Firmino Machado, médico de Saúde Pública no ACES Porto Ocidental, 
Manuel Nunes, presidente da ARS Norte, e Ponciano Oliveira, vogal da ARS Norte
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 LUÍS PINTO DE SOUSA, CAMIÃO DA ESPERANÇA

ROMD - Como surgiu o convite para in-
tegrar o Camião da Esperança e o que 
o motivou a aderir a este projeto?
LPS - O convite surgiu através de uma 
parceria que já existia da minha parte, 
com uma empresa que realiza gran-
des eventos, a GlobalSport, que, com o 
aparecimento da COVID-19, direcionou 
todos os seu esforços e recursos para o 
combate da mesma, criando um projeto 
de apoio às comunidades, o “Camião 
da Esperança”. Como é obvio, como 
profissional de saúde que sou, sensí-
vel à dificuldade que as populações do 
interior têm no acesso aos cuidados de 
saúde primários e sendo essa uma das 
principais premissas deste projeto, era 
impossível recusar o apelo que me foi 
endereçado.

ROMD - Numa primeira fase esteve 
envolvido na realização dos chamados 
testes rápidos e serológicos, tendo 
percorrido toda a região do Algarve. 
Mais recentemente, participou na 
testagem em massa em várias locali-
dades do interior Norte de Portugal. O 
que foi mais desafiante? E como foi a 
experiência de trabalhar num camião, 
em termos de logística, envolvimento 
da população e metodologias aplica-
das?  

LPS  Os desafios foram imensos. Na 
primeira missão em que estive presen-
te, no Algarve, durante o mês de julho 
e agosto, o número de novos casos 
diários era relativamente baixo. Assim, 
apesar de termos realizado bastantes 
testes serológicos, a ação incidiu funda-
mentalmente em transmitir normas e 

procedimentos de higiene e segurança 
às populações e turistas…e também 
de esperança. A missão mais recente 
foi realizada num contexto mais difícil, 
no pico da pandemia, na primeira ação 
de testagem em massa feita no nosso 
país, onde testámos a população toda 
de vários concelhos, como Sernancelhe 
(o primeiro), São João da Pesqueira, 
entre outros. Como é obvio, existia al-
gum receio por parte das populações. 
Após a realização do teste, todos os 
controlos positivos eram informados do 
resultado, assim como as autoridades 
de saúde, através da plataforma Sina-
ve, a proteção civil e os responsáveis 
do município destacados para o efeito. 
Conjuntamente com a realização dos 
testes à COVID-19, era fundamental 
desmistificar junto das populações a 
simplicidade e importância deste pro-
cedimento. Além disso, foi necessário 
estabelecer todos os protocolos de 
procedimentos e segurança, e articular 
toda essa informação com as institui-
ções atrás mencionadas.

ROMD - Foi o único médico dentista 
a integrar a segunda fase, sendo 
que na terceira juntaram-se a tempo 
parcial mais duas médicas dentistas. 
Este alargamento da equipa a mais 
médicos dentistas significa o reconhe-
cimento do papel do médico dentista 
no controlo da infeção cruzada? 
LPS - Sim, sem dúvida. Se existe classe 
profissional que desde o início da sua 
atividade profissional está habituada a 
esses procedimentos, é a nossa. Com 
o aparecimento da COVID-19, fomos dos 

primeiros a adotar todas as medidas de 
segurança necessárias para realizar as 
nossas consultas de forma adequada. 
Existiu um forte investimento em EPI 
e outro tipo de equipamentos por parte 
dos nossos profissionais.

ROMD - Na sua opinião, quais são as 
mais-valias que os médicos dentistas 
trazem para projetos como este?
LPS - Os médicos dentistas são pro-
fissionais que trabalham com e para 
as comunidades e, que por norma, 
estão habituados a trabalhar de for-
ma autónoma, mas que se adaptam 
com facilidade ao trabalho em equipa. 
Aliamos a capacidade de contribuir no 
terreno com a capacidade de gestão de 
equipas e processos. Este tipo de “mis-
sões” enquadra de forma perfeita estas 
características.

ROMD - Considera que a classe tem 
sido um recurso bem aproveitado pe-
las entidades de saúde ou há margem 
para fazer muito mais?
LPS - Para ser sincero, e respondendo 
à primeira parte da sua questão, penso 
que não. Existe realmente margem para 
fazer muito mais. Como profissionais de 
saúde altamente diferenciados e, como 
disse anteriormente, com conhecimen-
tos clínicos e médicos profundos da 
naso e orofaringe e que, além desses 
conhecimentos, estão a habituados a 
trabalhar de forma próxima com os 
utentes, a saber explicar de forma de-
talhada os procedimentos que realizam, 
penso que deveríamos ser um recurso 
precioso a utilizar e “explorar”. Isto, no 
terreno. Mas devíamos referir, também, 
as capacidades de apoio na gestão, 
seja de processos, procedimentos e 
recursos, assim como na tomada de 
decisões, nas quais também devería-
mos ser inseridos e ouvidos.

“Os médicos dentistas 
são profissionais que 
trabalham com e para as 
comunidades”
Como profissional de saúde, Luís Pinto de Sousa disse “sim” ao projeto Camião da 
Esperança. Uma iniciativa de várias empresas (Galp Energia, TVI, Rádio Comercial, 
Unilabs, GlobalSport, KPMG, Mundipharma e Planetiers World Gathering) com o 
objetivo de aumentar o número de testes à COVID-19.
Numa primeira fase, o médico dentista percorreu o Algarve de lés a lés. Mais 
recentemente, o Camião da Esperança levou a testagem massiva a comunidades do 
interior Norte. Para tal, o camião foi equipado com duas salas de observação, áreas 
reservadas de controlo e todos os equipamentos necessários à realização dos testes. 
Luís Pinto de Sousa aderiu a esta unidade móvel imbuído pelo espírito de missão e 
vontade de contribuir no terreno com os seus conhecimentos, experiência e capaci-
dade de gestão de equipas. 

 Luís Pinto de Sousa, médico dentista
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PEDRO RIBEIRO, CASTRO MARIM

“A nossa formação e treino 
em assepsia, antissepsia e 
controlo de infeção cruzada 
revelaram ser de extrema 
importância” 
Foi no momento em que o município de Castro Marim passou a ser o concelho do 
Algarve com maior incidência de casos positivos de COVID-19 que Pedro Ribeiro 
decidiu que era a altura certa para dar o seu contributo. O município lidava com várias 
dificuldades na realização de rastreios epidemiológicos e o médico dentista resolveu 
tomar a iniciativa de erguer um projeto de testagem massiva da população. Com a 
ajuda da câmara municipal, outros profissionais de saúde e voluntários foi possível 
implementar toda a logística necessária para colocar a operação no terreno, com todo 
o “rigor e segurança”. O resultado não poderia ser melhor: uma grande adesão dos 
habitantes do concelho e cerca de 1000 testes realizados. 

ROMD - Como surgiu a ideia de im-
plementar um plano de testagem em 
massa em Vila Real de Santo António 
e Castro Marim? 
PR - A ideia surgiu de uma vontade 
que nutria há muito tempo de ajudar 
na minha qualidade de profissional 
de saúde, de fazer a minha peque-
na parcela na resolução deste enorme 
problema, que surgiu na nossa vida de 
uma forma abrupta e que a modificou 
dramaticamente. O que me levou a to-
mar esta iniciativa foi ver os números 
de contágio a aumentarem de uma 
forma exponencial. Acreditei desde o 
início que os testes em massa são uma 
forma eficiente de controlar a propa-
gação da doença e que nós, médicos 
dentistas, podemos dar o nosso con-
tributo enquanto classe profissional, 
libertando assim outros profissionais 
para outras tarefas. Sobretudo numa 
altura em que as enfermarias e uni-
dades de cuidados intensivos estavam 
muito além das suas capacidades e in-
clusive estávamos com ajuda externa.

ROMD - E como reagiu a população? 
Foi fácil mobilizá-la para a realização 
do teste?
PR - A população reagiu com 
entusiasmo e de uma forma agra-
decida, reconhecendo a utilidade da 
iniciativa. A mobilização foi feita pela 
Câmara Municipal de Castro Marim, 
pelos canais habituais que já tem es-
tabelecidos. Houve uma marcação com 

hora definida, para evitar aglomeração 
de pessoas.

ROMD – Quais foram os principais 
desafios de erguer uma estrutura de 
testagem de raiz?
PR - Esta iniciativa teve que cumprir 
com rigor e segurança a realização da 
testagem. A questão logística teve que 
ser estudada de forma a dar segurança 
aos utentes que foram testados, aos 
profissionais de saúde que a realiza-
ram e aos voluntários.

A primeira tarefa foi reunir os profis-
sionais de saúde que realizaram as 
colheitas. Foi muito fácil e gratificante 
ver que todos os colegas mostraram 
grande empenho e vontade. Todos 
os médicos dentistas demonstraram 
sentido de missão, sendo que só dois 
colegas não aceitaram o desafio por fa-
zerem parte do grupo de risco. De igual 
forma, os farmacêuticos e enfermeiros 
juntaram-se à iniciativa.

A aquisição dos EPI foi feita pela câma-
ra municipal, com a minha orientação, 
e a escolha do local dos testes foi feita 
por mim e pelo delegado de saúde do 
concelho, Mariano Ayala. Tivemos três 
postos de realização de testes walk 
in, usámos um pavilhão desportivo do 
município, com entradas e saídas dis-
tintas, e dois postos de colheitas drive 
thru, onde foram montadas duas ten-
das para o efeito. Toda esta operação 
de logística foi feita com a colaboração 
dos técnicos da câmara e financiada 

pela mesma. Saliento todo o empenho 
e dedicação do presidente, Francisco 
Amaral e da vice-presidente, Filomena 
Sintra.

A questão burocrática mais complicada 
foi com o registo obrigatório no SINAVE, 
devido à elevada quantidade de testes, 
mas felizmente o farmacêutico Ricardo 
Pereira tomou conta da tarefa.

A nossa formação e treino em assep-
sia, antissepsia e controlo de infeção 
cruzada revelaram ser de extrema 
importância e facilitadores na hora de 
realizar esta iniciativa.

ROMD - Quantos testes foram reali-
zados e quantas pessoas estiveram 
envolvidas?
PR - Foram realizados aproximadamen-
te 1000 testes e estiveram envolvidos 
20 profissionais de saúde, maioritaria-
mente médicos dentistas, mas também 
farmacêuticos e enfermeiros. Estive-
ram em igual número voluntários, que 
realizaram tarefas administrativas com 
a nossa tutela, e também funcionários 
municipais a apoiar na logística.

ROMD - Agora que estamos perante o 
desconfinamento do país, estão pre-
vistas novas ações de testagem em 
massa em Castro Marim e Vila Real de 
Santo António?
PR - Neste momento não temos pre-
vista nenhuma ação de testagem, 
porque o índice de transmissibilidade 
felizmente é muito baixo. Mas, se as 
circunstâncias sofrerem alterações ou 
se o município solicitar a nossa ajuda, 
ou outra instituição, temos a equipa 
formada, motivada e temos testes dis-
poníveis.

 Pedro Ribeiro, médico dentista
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 RELATÓRIO DA AMNISTIA INTERNACIONAL

Resposta do 
Governo à pandemia 
expôs falhas nos 
direitos à saúde
O relatório anual da Amnistia Internacional 
revela que a COVID-19 contribuiu para o 
agravamento das desigualdades em Por-
tugal, nomeadamente no que concerne os 
direitos à saúde. 

 “O estado dos direitos humanos no mundo 2020/21” faz o 
retrato internacional de 149 países em termos de atuação em 
matéria de direitos humanos, analisando componentes como 
a saúde, habitação, violência, discriminação e emigração/ re-
fugiados. A nível global, os profissionais de saúde aparecem 
entre os grupos que “foram traídos por sistemas de saúde 
negligenciados e apoios socioeconómicos irregulares”. 

No caso português, o documento avança que a resposta do 
Governo à pandemia expôs as lacunas do setor, que se de-
bateu com a falta de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) durante os primeiros meses do estado de emergên-
cia. Enquanto no caso dos médicos dentistas, o inquérito 
da OMD à classe revelou que 99,5% dos inquiridos não se 
contaminaram em ambiente clínico, a Ordem dos Médicos 
indicou à Amnistia Internacional que, “até novembro, 8.755 
profissionais de saúde contraíram COVID-19”.

Ainda no âmbito do direito à saúde, o relatório aponta falhas 
à gestão da pandemia nos lares, uma vez que “as pessoas 
idosas em lares contabilizaram um terço das mortes por CO-
VID-19, que atingiram 6.972 no final do ano” passado.  

A Amnistia Internacional partilhou este relatório com o Pre-
sidente da República, o Primeiro-Ministro e os membros do 
Governo com responsabilidades nas áreas citadas, assim 
como com todos os partidos políticos com assento parlamen-
tar. A organização pediu também uma audiência à Comissão 
de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garan-
tias e à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades 
Portuguesas, com o intuito de apresentar as suas conclusões 
e recomendações.

Desigualdade sistémica mundial
“Estamos a colher os resultados de 
anos de negligência intencional às 
mãos dos nossos líderes. Em 2020, 
sob o peso único de uma pandemia, 
os sistemas de saúde foram sub-
metidos a um derradeiro teste e as 
pessoas foram deixadas financei-
ramente em queda livre. Os heróis 
de 2020 foram os profissionais de 
saúde, que nas linhas da frente 
salvaram vidas, e aqueles no fundo 
da escala de rendimentos que traba-
lharam para alimentar as famílias e 

manter em funcionamento os nos-
sos serviços essenciais. Cruelmente, 
aqueles que mais deram, foram os 
menos protegidos”. Este é o alerta 
da secretária-geral da Amnistia In-
ternacional, Agnès Callamard.

Na opinião da responsável, este rela-
tório deve servir como ponto de par-
tida para a reflexão e configuração 
de sistemas. O documento revela 
que a pandemia expôs a desigualda-
de sistémica que se verifica a nível 
mundial, em que as minorias étni-
cas, as mulheres e os profissionais 
de saúde foram os mais penalizados. 
Além disso, o vírus foi ainda utilizado 
como arma para os líderes de várias 
nações intensificarem os ataques 
aos direitos humanos. 
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 O Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
está a preparar a Agenda da Juventude 
para a década 2020-2030, um trabalho 
que integra a voz e a visão dos mais 
novos no planeamento e definição das 
políticas de saúde nas áreas que lhes 
dizem diretamente respeito.

O projeto conta com a colaboração de 
outras entidades do Ministério da Saú-
de, Ministério da Educação e parceiros 
sociais. O objetivo passa por integrar 
estes contributos no Plano Nacional de 
Saúde 2021-2030. 

Com data de conclusão prevista para 
2020, devido à pandemia, a preparação 
do documento acabou por transitar 
para este ano letivo e foi adaptada ao 
atual contexto: abordar a saúde dos 
jovens no âmbito das restrições que o 
país e o mundo enfrentam. Esta agenda 
deverá ficar pronta em maio, após a re-
colha de todas as sugestões e posterior 
colocação em discussão pública. 

Jovens ganham voz na definição das 
estratégias para a década

 AGENDA DA JUVENTUDE PARA A SAÚDE

Os contributos dos jovens são o ponto 
central deste trabalho e a auscultação 
das suas ideias decorre há alguns me-
ses, envolvendo a faixa etária dos 5 aos 
25 anos, que tem participado através de 
iniciativas dos parceiros do projeto ou por 
iniciativa própria. O primeiro esboço des-
te projeto foi conhecido no Dia Mundial da 
Saúde, a 7 de abril. Nessa semana, em 
várias escolas e associações ligadas à 
juventude realizaram-se debates e con-
ferências online para recolha de ideias e 
sugestões que permitam reformular e 
adaptar o documento às propostas dis-
cutidas nestes webinars.

Das sessões realizadas, nas quais se 
abordaram temas da saúde, bem-estar 
físico e mental, é já possível tirar algu-
mas conclusões. As crianças e jovens 
portugueses elegem a saúde mental 
como a grande prioridade na definição 
de políticas para a década. Segundo a 
vice-presidente do Conselho Nacional 
de Saúde, Isabel Loureiro, em entre-

vista à RTP, esta proposta foi abordada 
em diversos contextos, “desde o ques-
tionário às escolas, aos grupos focais, 
em vários documentos”. Seguem-se 
temas relacionados com a sexualidade, 
a violência no namoro, o bullying, as 
adições, a atividade física e a alimenta-
ção, entre outros. 

Com esta auscultação, o CNS quer 
identificar as necessidades, expectati-
vas e prioridades deste grupo popula-
cional, de forma a adequar as políticas 
de saúde aos seus destinatários, refor-
çando assim o seu papel e participação 
no desenvolvimento das estratégias 
para a década.

A Agenda da Juventude para a Saúde 
2020-2030 será entregue ao Governo e 
à Assembleia da República. Esta carta 
de intenções servirá de guia à elabo-
ração e planeamento de medidas e 
políticas, na área da saúde, que sejam 
dirigidas às crianças e aos jovens.
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 Chama-se Programa Europeu de Saúde e vai contar com uma 
verba superior a 5 mil milhões de euros, que visa o reforço dos 
sistemas de saúde pública e da cooperação global, no seio da 
União Europeia. 

Este investimento foi divulgado na Cimeira Global da Saúde, uma 
conferência promovida pela Direção-Geral da Saúde e pelo Minis-
tério da Saúde, no âmbito da presidência portuguesa. 

Este orçamento tem como objetivo desenvolver o projeto de 
União Europeia da Saúde. “É hora de a Europa avançar unida na 
concertação de uma estratégia que reforce os laços entre todos 
os países da União”, salientou a ministra da Saúde portuguesa, 
durante a cimeira. Na visão de Marta Temido, “se permanecer-
mos unidos, seremos mais fortes na nossa capacidade de res-
posta”, nomeadamente face ao momento que o mundo enfrenta. 
“Isso convoca-nos à participação ativa em mecanismos de soli-
dariedade, como o da partilha de vacinas contra a COVID-19, mas 
convoca-nos, sobretudo, a uma ação concertada de compromisso 
com um modelo de justiça e de equidade social que faz bem à 
saúde e que só pode ser plenamente realizado numa ótica de 
saúde global”, argumentou. 

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de-
fendeu igualmente a construção de uma verdadeira União Europeia 
da Saúde. Na mensagem que deixou aos participantes da cimeira, 
o responsável constatou que a pandemia veio deixar “claro que 
tem de haver uma integração mais estreita das políticas internas 
de saúde da UE”. “Se queremos ter uma posição de liderança em 
termos de saúde global, precisamos de uma agenda da UE para a 
saúde global, permanente, mais forte, renovada”, defendeu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, 
reforçou ainda o facto de que, “pela primeira vez, na história da 
construção da UE, temos um orçamento para um programa eu-
ropeu próprio, especificamente dirigido para a saúde”. E acres-
centou que Portugal tem “uma agenda legislativa no âmbito do 
conselho da UE para construir aquilo a que chamamos de União 
para a Saúde, reforçando desde logo as competências na Agên-
cia Europeia do Medicamento (EMA) ou no Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC)”. Este projeto implica 
a aprovação de novo conjunto de legislação que envolve não só o 
reforço do papel destes dois organismos, mas aprova também um 
regulamento sobre ameaças de saúde pública transfronteiriças.

Recorde-se que Portugal, pela quarta vez, assume a presidência 
rotativa do Conselho da União Europeia. Até junho de 2021, o país 
tem como prioridades promover a recuperação da União (asse-
gurando a transição verde e digital), concretizar o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e reforçar a autonomia de uma Europa aber-
ta ao mundo. Neste plano de ação, a saúde assume um papel 
de relevo. 

 CIMEIRA GLOBAL DA SAÚDE

Portugal quer uma União Europeia 
da Saúde
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 Em maio, a cidade do Porto recebe a Cimeira Social da União Eu-
ropeia, o evento central da presidência portuguesa, onde será apro-
vada a Declaração do Porto sobre o pilar social da União Europeia. 
Um encontro que reúne, no primeiro dia, parceiros sociais europeus, 
representantes de entidades da sociedade civil, líderes políticos dos 
Estados-membros e responsáveis das instituições comunitárias. No 
dia seguinte, decorre o Conselho Europeu informal para aprovação de 
uma declaração vinculativa sobre esta matéria. 

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi acordado em 2017, na Cimeira 
de Gotemburgo, na Suécia, e engloba a agenda da UE para uma “Euro-
pa justa”. Trata-se de um documento que incorpora as preocupações 
sociais dos Estados-membros, definidas em 20 pontos, que serão ana-
lisados na reunião do Porto.  Neste processo, a UE assume o papel de 
coordenação.

Estes princípios fundamentais estão divididos em três grandes capí-
tulos: igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho; 
condições de trabalho justas; e proteção e inclusão sociais. É neste 
último grupo que se insere a proteção na saúde. O Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais realça o direito ao acesso atempado a cuidados de 
saúde preventivos e curativos, de boa qualidade e a preços acessíveis 
(Princípio 16).

A UE reconhece que, apesar da cobertura quase universal, seja por se-
guro de saúde ou sistemas nacionais de saúde, ainda existem grandes 
desigualdades, pelo que define três pilares que exigem coordenação 
dos Estados-membros: acesso, qualidade e sustentabilidade. Para tal, 
entre os objetivos fundamentais definidos estão a garantia de acesso 
a cuidados de saúde de elevada qualidade e o desenvolvimento de res-
postas aos desafios inerentes ao envelhecimento da população.  

Para a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Za-
carias, a Cimeira do Porto é a oportunidade certa para colocar em 
prática estes pilares, cujo plano de execução envolve agentes políticos 
e a sociedade civil. Em declarações à Lusa, salienta que “é preciso que 
os Estados-membros se comprometam com estas metas e digam que 
é preciso ‘puxar’ pela agenda social europeia para sairmos desta crise 
e conseguirmos uma trajetória mais coesa e de crescimento”. “Para 
chegarmos a estas metas cada um fará como puder, de acordo com 
os seus sistemas sociais e de acordo com aquilo que é a ação comum 
entre os Estados-membros”, frisa. 

Uma vez que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais já tem o compro-
misso das instituições europeias, é nesta fase, refere a governante, 
fundamental reforçar o diálogo e ter o pacto dos Estados-membros, 
empresas, sindicatos e sociedade civil. 

A Cimeira Social do Porto representa o momento central da presidên-
cia portuguesa do Conselho da UE. Estará dividida em dois momentos, 
a Conferência de Alto Nível e a Reunião Informal de Líderes.

 CIMEIRA SOCIAL DA UNIÃO EUROPEIA

Europa quer definir pilares de ação para a 
saúde
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Catarina 
  Caetano

médica dentista 
#tagada pela OMD

1.  Naturalidade: Benedita 
2.  CP OMD N.º: 8787
3.  Área profissional: ortodontia 
4.  Hobbies: viajar, de preferência para 

destinos quentes e com praia!
5.  Maior qualidade e defeito: perfeccionista!  

Que é, simultaneamente, uma grande 
qualidade e um grande defeito.

6.  Onde te vês nos próximos 10 
anos? Espero continuar a evoluir 
profissionalmente, tanto na área  
clínica como na área da formação.
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Estados Unidos da América

Médicos dentistas 
estão a vacinar contra 
a COVID-19
Foi a 11 de março que o 
presidente dos Estados 
Unidos da América (EUA), 
Joe Biden, anunciou que 
o governo pretende ter, 
até 1 de maio, todos os 
adultos do país elegíveis 
para vacinação. E, para 
alcançar esta meta, vai 
contar com os médicos 
dentistas e estudantes de 
medicina dentária para 
administrarem as vacinas 
contra a COVID-19. 

O Departamento de Saúde e Serviços 
Sociais dos EUA (HHS) está a proceder 
à revisão da legislação, à luz da situa-
ção de emergência que o país enfrenta, 
para autorizar outros profissionais de 
saúde a vacinar a população. Até ao 
momento, 28 estados norte-america-
nos já recrutaram os profissionais de 
medicina dentária que, em virtude da 
declaração federal, podem vacinar a 
nível nacional, independentemente das 
leis estaduais que estejam a vigorar. 

A American Dental Association (ADA) 
aplaude a medida, uma vez que a 11 
de fevereiro enviou ao HHS uma carta, 
na qual o presidente da ADA, Daniel J. 
Klemmedson, e a diretora executiva, 
Kathleen T O’Loughlin, salientavam 
que “os médicos dentistas têm o co-
nhecimento e as aptidões necessárias 
para administrar vacinas e observar os 
efeitos colaterais”. Além disso, acres-
centavam, a classe tem “formação em 
anatomia, fisiologia e fisiopatologia hu-
mana e são formados para administrar 
anestesia local intraoral”. 

A alteração da legislação vai permitir 
que, além dos médicos dentistas, tam-
bém os estudantes possam inocular a 
população, recebendo para tal forma-
ção adequada e atuando sob supervi-
são profissional.  

No dia em que os EUA assinalaram um 
ano de pandemia, Joe Biden explicou 
que 1 de maio é a data estabelecida 
para disponibilizar a todos os adultos 
a possibilidade de se inscreverem para 
receber a vacina contra a COVID-19. 
Até ao final desse mês, o presidente 
dos EUA espera ter vacinas suficientes 
para toda a população. 

Atualmente, o país está a administrar 
uma média semanal de 2,2 milhões 
de vacinas por dia e cerca de 65% dos 
americanos com 65 ou mais anos já 
estão inoculados.. 

Na comunicação ao país, Joe Biden 
lembrou que um dos problemas veri-
ficados prende-se com o ceticismo de 
muitas pessoas em relação aos bene-
fícios e eficácia das vacinas. Por isso, 
anunciou que as autoridades norte 
-americanas vão iniciar uma campa-
nha de literacia e sensibilização.

França recruta 
médicos 
dentistas
Em França, os médicos den-
tistas vão integrar a lista de 
profissionais autorizados a 
administrar a vacina contra a 
COVID-19 naquele país. A deci-
são foi validada pela Autoridade 
Nacional Francesa de Saúde 
(Haute Autorité de Santé) a 26 
de março, aguardando aprova-
ção do governo francês.

A concretizar-se, a medida, 
que também inclui os médicos 
veterinários, representa a en-
trada de 252 mil profissionais 
na campanha de vacinação 
do país. Enquanto os médicos 
dentistas poderão inocular nos 
seus consultórios, os médicos 
veterinários só podem vacinar 
em postos de vacinação.  
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Barry Glaser, médico dentista

“Aprender a ser um bom ouvinte 
é uma necessidade na nossa 
profissão”

ROMD – O que o motivou a escolher 
esta área profissional? 
BG - Desde muito jovem que sabia que 
queria ser ortodontista. Adoro os desa-
fios tridimensionais que a resolução de 
problemas ortodônticos implica. Cada 
caso apresenta desafios únicos, tanto 
de uma perspetiva biológica, como psi-
cológica. É incrivelmente recompensa-
dor ajudar os meus pacientes a terem 
um sorriso bonito e, por isso, estou 
grato por esta oportunidade. 

ROMD - Os novos alinhadores 
invisíveis sugerem que chegou 
uma nova era ortodôntica. Na 
sua opinião, o que vai acontecer 
ao tratamento com braquetes 
convencionais? 
BG - Embora o tratamento com re-
curso a alinhadores transparentes 
esteja a crescer rapidamente, acre-
dito que haverá sempre lugar para o 
tratamento com braquetes e arames. 
Tanto o tratamento com alinhadores 
transparentes, como com os apare-

Barry Glaser, 59 anos, nova-iorquino, pós-graduado em ortodontia 
em 1992, é uma das figuras mundialmente conhecidas pelo ensino 
ortodôntico. Em entrevista à Revista da OMD, o médico dentista fala dos 
avanços da ortodontia, dos procedimentos clínicos inovadores e de como a 
monitorização remota se tornou imprescindível neste contexto de pandemia.  
Detentor de um bacharelato em psicologia, Barry Glase alerta para a 
importância de olhar o paciente na perspetiva biológica e psicológica e 
de como esta visão se traduz em melhores resultados no tratamento. Aos 
médicos dentistas deixa a mensagem de que a aprendizagem constante está 
na base da evolução profissional. 

ROMD - Qual foi o trabalho clínico 
ou científico que o deixou mais 
orgulhoso? 
BG - Tenho muito orgulho do meu en-
sino ortodôntico. Tive a oportunidade de 
lecionar em cinco continentes e de cola-
borar com ortodontistas incríveis! Além 
disso, desenvolvi um curso online avan-
çado de alinhadores transparentes, com 
a duração de 13 semanas, para os espe-
cialistas em ortodontia. Tenho também 
uma plataforma educacional gratuita, 
na qual os médicos dentistas se podem 
inscrever, em alignerInsider.com. O pod-
cast “AlignerInsider” está disponível em 
todas as plataformas e o meu livro, “The 
Insider’s Guide to Invisalign Treatment”, 
é um best-seller mundial. 

ROMD – Além da licenciatura 
em medicina dentária, tem um 
bacharelato em psicologia. 
Esta área é útil para o nosso 
desempenho profissional? 
BG - Absolutamente! A ortodontia, 
muitas vezes, trata mais da psicologia 

lhos tradicionais têm pontos fortes e 
fracos. O médico dentista tem a res-
ponsabilidade de selecionar a moda-
lidade de tratamento adequada para 
cada paciente em particular, com 
base nas suas necessidades biológi-
cas e psicológicas.

ROMD – Na sua ótica, quais serão 
os próximos processos clínicos 
inovadores a aparecerem na 
ortodontia? 
BG - A crise da COVID-19 levou ao 
rápido desenvolvimento de aplica-
ções de monitorização de tratamento 
remotas, que podem ajudar o médico 
dentista a proporcionar um tratamen-
to excelente para os seus pacientes e 
de uma forma mais conveniente. Acho 
que as teleconsultas médico-dentá-
rias vão continuar a difundir-se na 
ortodontia. Na minha prática clínica, 
uso a monitorização remota em todos 
os meus pacientes com alinhadores 
transparentes e descobri que é ines-
timável.
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do que da biologia. Estamos todos no “jogo da coo-
peração” e aprender a colaborar com os pacientes 
é absolutamente crucial para alcançar excelentes 
resultados. Aprender a ser um bom ouvinte é uma 
necessidade na nossa profissão.

ROMD - Como descreveria o típico perfil 
psicológico do paciente que usa alinhadores 
invisíveis? Os pacientes estão a ficar cada vez 
mais exigentes? 
BG - Na realidade, na minha prática clínica não há um 
paciente Invisalign “típico”. Tratamos pessoas dos 7 
aos 80 anos e cada uma é diferente e única. Não acho 
que os pacientes sejam mais exigentes hoje do que 
eram no passado. Eles querem um sorriso bonito e 
saudável, da forma mais rápida e facilmente possível. 
Faz sentido para mim. Sou constantemente desafia-
do a encontrar novas soluções para tornar essa ex-
periência mutuamente gratificante. Depois de mais 
de 30 anos, esses desafios tornam o trabalho diário 
emocionante.

ROMD – Uma mensagem para os médicos 
dentistas portugueses. 
BG - Nunca deixem de ser estudantes. O ritmo da ino-
vação está mais rápido do que nunca e é da responsa-
bilidade de cada médico dentista continuar a aprender 
como proporcionar o melhor tratamento aos seus 
pacientes. A boa notícia é que existem muitas formas 
fáceis de aprender online. Convido-os a consultarem 
as minhas ofertas educacionais e a inscre-
verem-se na próxima sessão do curso 
Advanced Clear Aligner, em  cleara-
lignercourse.com, que começa no 
próximo dia 15 de junho de 2021.

“O médico dentista tem a 
responsabilidade de selecionar 

a modalidade de tratamento 
adequada para cada paciente 

em particular, com base nas suas 
necessidades biológicas e 

psicológicas”
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“ Vamos voltar a ser uma 
banda independente”

Os Azeitonas
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São amigos 
há mais de 
20 anos e 
a música  
entrou por 

acaso na vida de Mário 
Marlon Brandão, 
Luísa Nena Barbosa 
e João Salsa Salcedo. 
Desde 2002, a banda 
portuense de pop rock 
lançou cinco álbuns e 
um DVD. 
De olhar posto para lá 
dos aviões, o grupo volta 
a assumir os comandos 
do seu destino e 
regressa à base: 
independentes e cheios 
de ideias. Projetos não 
faltam! Para breve está 
o lançamento de um 
CD acústico, gravado 
em 2017, na Casa da 
Música, no Porto, e que 
no futuro chegará a 
casa dos portugueses 
acompanhado de uma 
parte documental, 
de pré-produção 
do concerto, que foi 
filmada no Gerês. Ainda 
este ano, os fãs podem 
contar com mais dois 
singles e o esperado 
regresso aos palcos. 

ROMD – Há 19 anos nasceu a banda Azei-
tonas. Porquê a escolha deste nome?
Marlon – Quando a banda começou, 
ninguém queria ser músico, não havia 
sequer o objetivo de gravar. O Salsa 
talvez mais, porque já estava orientado 
para ser profissional da música. 
Salsa – Eu, nessa altura, tinha acaba-
do de entrar no curso de música. Mas, 
acho que o nome não foi muito pensa-
do. Começou por brincadeira.
Nena – Tinha um “kitschzinho”, que 
brincava um bocadinho com as músi-
cas românticas da altura, tanto que o 
primeiro CD vai muito aos “t’s”. Daí, 
o nome Azeitonas vem um bocado do 
azeiteiro brilhantina. Mas, achámos 
que azeiteiro não era um bom nome. 
Azeite é bom, azeite é óleo, é gorduro-
so, encaixa. 
Salsa - E azeite na quantidade certa é 
uma delícia. 

ROMD – Cinco álbuns depois, há um 
novo single, ‘Guitarrista de Liceu’. 
Criar e lançar um novo single com o 
país praticamente fechado é um ato 
de coragem ou de irreverência?
Marlon – É sobrevivência.
Salsa – Podíamos ter lançado os sin-
gles bastante antes, temos muitas 
músicas na calha, mas chegou uma 
altura em que se calhar já estávamos 

há demasiado tempo sem lançar coisa 
nenhuma, sem mostrar sinais de vida. 
Nena – Foi também para os fãs per-
ceberem que não tínhamos desistido, 
morrido na praia. 
Salsa – Havia outra coisa. Tínhamos 
saído da editora há pouco tempo e 
queríamos experimentar uma loucura 
nova, que era fazer um concurso e isso, 
em princípio, com editoras ia ser um 
bocado mais confuso. Então, decidi-
mos que já que estamos fora é altura 
de começarmos a lançar material novo. 
Tudo se conjuga e esta é a primeira de 
muitas coisas que estamos a lançar.  

ROMD – O que é que nos podem re-
velar dessas “muitas coisas” que vão 
lançar?
Salsa - Temos um álbum acústico 
pronto.
Marlon – Vamos lançá-lo em breve. 
Vamos estrear no nosso site a nossa 
primeira loja online com a venda des-
se disco, que será uma edição nossa. 
Também este novo ciclo vai ser uma 
primeira edição, como banda indepen-
dente, com este álbum que foi gravado 
em 2017, na Casa da Música.
Nena – E em que participaram vários 
artistas amigos nossos.
Salsa – Vamos voltar a ser banda inde-
pendente. Já o fomos até ao fim do ter-

S

“Tiro ao alvo”

•  ROMD - Nena, animais de estimação ou animais de palco?
[Nena é veterinária] Os dois.

•  ROMD - Salsa, como se diz “eu lavo os dentes três vezes por 
dia” em japonês?

[risos] Já não estudo japonês desde 2015. Diria qualquer coisa como 
“1-Nichi 3-kai ha o migakimasu”, à Tarzan. [risos]

•  ROMD - Marlon, uma vez, numa entrevista disse que quando a 
música chega ao público, deixa de ser dos compositores e pas-
sa a ser das pessoas. O que sentem quando os vossos temas 
alcançam esse dom da ubiquidade?

Qualquer músico que lança uma música, ela agora é do mundo 
e cada um interpreta à sua maneira. Há muitas letras em que a 
pessoa pensa que é bastante vinculativa, que tem uma história só 
e as pessoas dentro da vida delas contextualizam essas letras. E 
é bastante interessante! Já ouvi explicações de fãs das letras que 
fazem muito mais sentido que as originais. É espetacular.  
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ceiro disco. Só no quarto e quinto disco 
é que tivemos editora e foi uma boa re-
lação, mas chega um momento em que 
vamos experimentar outra vez a loucura.

ROMD – ‘Guitarrista de Liceu’ junta 
o Porto e Lisboa através da música. 
Sendo uma banda do Porto, sentem 
que a distância que separa portuen-
ses e lisboetas é muito maior do que 
os 300km de estrada?
Salsa – Acho que não. Existem ob-
viamente movimentos de música, em 
todos os estilos (jazz, pop, rock), em 
que se criam pequenas bolhas de so-
noridade, de temas. A certa altura, há 
produções em que se nota que são 
mais um bocado de Lisboa e vice-ver-
sa, e nem estou a falar do sotaque, mas 
isto dura pouco tempo, porque muito 
rapidamente as ideias de Lisboa são 
absorvidas pelo Porto e as do Porto por 
Lisboa. Hoje em dia, com a Internet não 
é como antigamente, em que as bolhas 
se criavam e ficavam estanques. Hoje, 
é tudo muito rápido. Temos a sorte de 
ter muitos amigos músicos em Lisboa 
e tocamos com eles. Por isso, não sen-
timos essa diferença. 
Marlon – Já foi mais. Existe sempre um 
pouco, porque é normal. A geografia 
faz com que as pessoas se juntem com 

quem está perto delas. Isso acontece 
naturalmente, mas depois, em termos 
gerais de música, há músicos espalha-
dos um pouco por todo o lado. 
Nena - A Internet hoje em dia ainda liga 
mais as pessoas. 

ROMD - No processo de composição, 
o que surge primeiro? A música ou a 
letra?
Nena – Normalmente a música. 
Marlon – Nunca me aconteceu escre-
ver uma letra para quando houver uma 
música. 
Salsa – Em 99% das vezes, primeiro a 
música, mas as letras saem do pelo. O 
melhor que pode acontecer é quando a 
música gravita toda à volta de um gan-
cho. Acho que ‘O Compromisso’ foi feito 
assim, tudo gravitou à volta daquele 
refrão. 
Marlon – Às vezes, aparecem os re-
frões primeiro e depois compõe-se à 
volta. 

ROMD – Qual foi a situação mais es-
tranha que deu origem a uma música?
Marlon – É o ‘Vou!’, do nosso último 
álbum, que fala sobre tudo o que corre 
mal numa tournée ou num concerto. 
Tudo o que já nos correu mal está com-
pilado numa música.

Salsa – E é tudo verdade. O Ginho a 
partir o contrabaixo, o Paulo Gravato a 
desaparecer do palco num buraco…
Nena – A pista de som a dar faísca e a 
deixar de funcionar…

ROMD - O que significa ter um concer-
to no Coliseu?
Marlon – A primeira vez foi em 2012/ 
2013. Pensámos que estavam malucos, 
mas lá fomos e já vamos no terceiro. 
Nena - Todos os coliseus que fizemos 
foram épicos. 
Salsa – Acho que no Coliseu, em vez de 
olharmos para dentro, olhamos para 
nós. É o pensamento: vamos fazer uma 
coisa única, que nunca viram em lado 
nenhum. Metemos todas as fichas ali 
e obviamente gastamos 10 vezes mais 
dinheiro. 
Marlon – Não é propriamente para ga-
nhar dinheiro, muitas vezes até é para 
perder. Às vezes começa com uma ideia 
simples e depois começa a escalar. 
Nena - Megalomania em palco.

ROMD - A cultura é um dos setores 
mais afetados pelo lockdown. Esta-
mos perante a crónica de uma morte 
anunciada do setor?
Salsa – Vou esperar que não.
Nena – Acho que muitos artistas e 

“[pandemia] 
Quem resistir 
a isto vai ficar 
mais forte. Acho 
que os concertos 
online, os 
lives, etc., no 
futuro, poderão 
continuar a 
acontecer”, 
Marlon

  Luísa Nena Barbosa, João Salsa Salcedo e Mário Marlon Brandão
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muitas pessoas que vivem das artes 
tiveram que desistir dos seus projetos. 
A questão é se conseguem voltar. 
Marlon – Mais do que uma morte, 
acaba por acontecer sempre uma 
renovação, para o bem e para o mal. 
Vão perder-se bons profissionais, mas 
se calhar vão ganhar outros, que não 
teriam espaço se outros não saíssem. 
Estou a falar mais de quem trabalha na 
retaguarda, muitos teriam já alternati-
vas noutros sítios, que nunca tomaram 
como sérias e agora vão ter que ir para 
aí, ou por necessidade vão ter que ar-
ranjar outros trabalhos. 

ROMD - Como vai ficar o panorama 
musical depois de tudo isto?
Marlon – Por um lado, vai ganhar 
força. Quem resistir a isto vai ficar 
mais forte. Neste novo paradigma, 
com a Internet, temos estes meios de 
os artistas poderem arranjar outras 
formas de ganhar dinheiro, de não se 
concentrarem tanto só nos concertos, 
que é o que faz sentido. Acho que os 
concertos online, os lives, etc., no fu-
turo, poderão continuar a acontecer. 
Talvez nesta fase de reabertura, as 
pessoas estejam mais viradas para 
o ‘ao vivo’, porque é isso que já não 
fazem há muito tempo e estão com 
saudades, mas depois acho que certas 

formas novas de comunicar - que não 
são novas, mas que se profissionaliza-
ram mais -, vão continuar a existir. Por 
exemplo, faz-se o concerto pelo país, 
mas leva-se a equipa de filmagem e 
faz-se também online.
Salsa - E podem ouvir-nos na Nova Ze-
lândia. Há sempre esta vantagem. 
Marlon - Ou só uma transmissão áudio 
de concerto ou noutras plataformas.
Salsa - Ou grava-se e vende-se, ou dá-se.

ROMD - A música dá-se?
Nena – Nós fartámo-nos de dar.
Marlon – Nesta pandemia, os artistas 
deram muito e receberam pouco. 
Salsa – No álbum ‘Salão América’, 
pusemos todas as músicas disponíveis 
num site, gratuitamente, onde tínha-
mos uma “caixinha” para donativos 
e recebemos mais dinheiro ali do que 
com o CD. O disco estava em primeiro 
lugar nas vendas e ao mesmo tempo 
estava a ser distribuído gratuitamen-
te. Por isso, não há uma causa-efeito 
imediata sobre dar música. Antes da 
pirataria, prefiro dar.
Marlon – Hoje em dia, acho que já há 
menos pirataria do que em 2010.
Salsa – Mas o Spotify é praticamente 
dado.
Nena – Pelo menos em Portugal, é ri-
dículo.

ROMD - Como é que se têm adaptado à 
pandemia?
Salsa - Eu espero não me estar a adap-
tar a coisa nenhuma. Não quero muito 
mais isto.
Nena - Não vou mentir, este segundo 
confinamento custou muito.
Marlon - Em termos musicais, fizemos 
aquilo que podemos controlar. Não é 
o caso dos concertos, que estamos a 
adiar desde o ano passado. Mas, há coi-
sas que podemos controlar, esta música 
nova, o CD que vamos lançar, o site, va-
mos iniciar a pré-produção de uma nova 
música. 
Salsa - Compusemos várias músicas, 
tivemos o concurso do ‘Guitarrista de 
Liceu’, que foi uma parceria com o Ludi-
music, em que oferecemos uma guitar-
ra Fender DuoSonic HS ao melhor vídeo. 
Ou seja, disponibilizámos a música sem 
guitarra para os candidatos poderem 
tocar. 

ROMD - O que podemos esperar dos 
Azeitonas em 2021?
Marlon – Vamos ter o CD acústico, mais 
dois singles. Um deles sai, em princípio, 
em junho, e temos uma música para 
lançar no inverno. Para 2022, estamos 
a preparar um espetáculo que íamos 
começar a fazer este ano - e que já fize-
mos em 2019 no Coliseu do Porto -, um 
concerto em 3D, que queremos replicar. 
Estamos a programar para fevereiro de 
2022. 
Salsa – Fartámo-nos de arranjar con-
teúdos, ou seja, de material. Acho que 
foi o mais importante para nós. Por 
exemplo, quando a pandemia começou, 
estávamos a fazer um formato que rara-
mente fizemos, que se chamava “Ambos 
os três mais um”. Eram coisas mais 
pequenas, em auditório, de storytelling, 
conversas com artistas surpresa. 
Marlon - Fizemos dois em março do ano 
passado e desde então tem vindo a ser 
adiado. Outra coisa que queremos fazer 
é uma versão gravada no nosso estúdio 
e que possamos vender online ou mos-
trar em streaming. 

ROMD - Se pudessem escolher um 
músico internacional para partilhar o 
palco quem é que vocês escolhiam?
Nena – Stevie Wonder. É genial, é talen-
toso, super trabalhador!
Salsa – Stevie Wonder era épico. 
Marlon – Sem dúvida. Está cá há tanto 
tempo que parece surreal. 

  ‘Guitarrista do Liceu’ é o mais recente single da banda portuense








