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Editorial
Miguel Pavão   Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

Os governos passam, a Ordem fica
A Ordem dos Médicos Dentistas tem vindo a 

pugnar, há já vários anos, pela concretização 

de um conjunto de propostas que permitam 

ao Estado satisfazer as necessidades dos 

portugueses no domínio da saúde oral, uni-

versalizando o acesso a um cuidado de saúde 

primário e essencial ao bem-estar dos cida-

dãos.

Tendo em consideração o atraso na satisfação 

deste direito e os estrangulamentos existen-

tes, tomei a iniciativa, enquanto bastonário, 

de propor ao anterior Governo que 30% da 

receita obtida com o imposto sobre as bebi-

das açucaradas seja destinada à execução e 

ao financiamento de uma verdadeira Política 

Nacional de Saúde Oral, que definitivamente 

garanta a todos os portugueses o acesso a 

cuidados de medicina dentária. Com o mes-

mo espírito construtivo, apresentei no último 

Congresso da OMD uma proposta tendo em 

vista a criação, no âmbito do Ministério da 

Saúde, de uma comissão de estratégia e pla-

neamento para a saúde oral em Portugal, que 

permita delinear, de uma vez por todas, uma 

estratégia nacional de médio e longo prazo, 

passível de orientar a ação futura de todos os 

governos, independentemente da sua filiação 

política ou ideológica. 

Os governos, já se sabe, vão mudando de 

acordo com a normal e desejável alternância 

democrática. A Ordem dos Médicos Dentistas 

— tal como as necessidades dos cidadãos 

— persiste no tempo e constitui o melhor 

garante da qualidade dos cuidados de saúde 

oral prestados aos portugueses. Graças a 

um esforço permanente de recolha de dados 

estatísticos, a Ordem não só conhece melhor 

do que ninguém a realidade da saúde oral em 

Portugal e as carências existentes, como tem 

também perseverado em ser a voz que defen-

de uma visão estratégica para este setor.

Não pretendendo fazer tábua rasa dos pro-
gressos alcançados nos últimos anos — com 
o avanço de medidas como o cheque-dentista 
ou o projeto ‘Saúde Oral para Todos’, visando 
a integração da medicina dentária no Serviço 
Nacional de Saúde —, estou convicto de que 
o início de funções de um novo Governo, em 
simultâneo com a vigência do Plano de Re-
cuperação e Resiliência, constitui uma opor-
tunidade para iniciar um novo ciclo virtuoso 
para a saúde oral no nosso país, alinhado com 
as resoluções mais recentes da Organização 
Mundial de Saúde, as quais defendem o refor-
ço das políticas públicas neste domínio. 

Este é, pois, o momento certo para delinear 
um plano concreto e ambicioso, que permita 
tirar bom partido das verbas disponíveis e 
começar a recuperar o atávico atraso de que o 
SNS padece em termos de cuidados de saúde 
oral. Deste modo, e tal como pretende o pla-
no de ação global da OMS, também Portugal 
poderá eliminar, até 2030, as desigualdades 
no acesso aos cuidados de medicina dentária, 
com impacto direto na qualidade nutricional e 
na integração social dos cidadãos, mas tam-
bém na prevenção de doenças respiratórias, 
da diabetes, de problemas cardiovasculares e 
do absentismo escolar e profissional.

Para além da mais elementar defesa dos 
direitos de todos os portugueses a cuidados 
primários de saúde oral — através do alarga-
mento do cheque-dentista e da efetiva con-
cretização do projeto ‘Saúde Oral para Todos’ 
nos 278 centros de saúde previstos e em todo 
o território nacional —, este plano de ação 
não poderá deixar de ter em conta a garantia 
intransigente da qualidade do ensino da me-
dicina dentária e a exigência de condições de 
trabalho dignas para todos os colegas. 

A OMD continuará, por isso, a denunciar as 
más práticas profissionais que subvertem 

o exercício da profissão, mantendo a firme 
determinação de procurar garantir melhores 
condições de trabalho para os profissionais, 
a par da sua valorização e dignificação. Neste 
sentido, continuaremos a diligenciar junto 
das entidades reguladoras e fiscalizadoras, 
no sentido de pôr cobro a um conjunto de 
situações ética e legalmente duvidosas, mas 
também a lutar pela criação de uma carreira 
profissional pública para os médicos dentistas 
que prestem serviço no SNS.

Independentemente do Governo que venha-
mos a ter, a OMD cá estará para chamar a 
atenção para aquilo que é essencial: os por-
tugueses merecem mais e melhor saúde oral.

POSITIVO:

Quase todos os principais partidos que 
concorreram às eleições legislativas de 30 
de janeiro reconheceram a importância da 
saúde oral. Os respetivos programas elei-
torais deram conta desta preocupação e 
da necessidade de apostar decididamente 
na universalização deste cuidado de saúde 
primário. É agora preciso que, passadas as 
eleições, as palavras escritas se transfor-
mem em atos concretos.

NEGATIVO:

A OMD apresentou a 15 de abril de 2021 
à Agência Portuguesa do Ambiente uma 
proposta para a revisão do Decreto-Lei 
nº227/2008 referente à alteração do regime 
de qualificação e proteção radiológica. A 
APA comprometeu-se em apresentar uma 
resposta sobre a formação da radiologia em 
medicina dentária até novembro, mas falhou 
o prazo que estabeleceu!

Ainda assim, o processo de revisão de uma lei 
iníqua (DL -108/2018) está em curso e, desta 
vez, em diálogo com as partes interessadas. 
Aguardemos...
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Plano e Orçamento 2022 aprovados
CONSELHO GERAL

 O Conselho Geral analisou e discu-
tiu, na última reunião de 2021, o Plano 
de Atividades e Orçamento para o 
ano seguinte. O bastonário, Miguel 
Pavão, e o tesoureiro, Manuel Nunes, 
apresentaram o documento - que foi 
preparado pelo Conselho Diretivo e 
cuja proposta de orçamento obteve 
o parecer positivo do presidente do 
Conselho Fiscal, António Ginjeira – e 
esclareceram todas as dúvidas dos 
conselheiros. 

Após votação dos membros do Con-
selho Geral, o Plano e Orçamento 
para 2022 foram aprovados e podem 
ser consultados na página eletrónica 
da OMD (área reservada): https://
www.omd.pt/info/atividades/
pa2022/

A reunião do CG decorreu no passado 
dia 4 de dezembro e foi conduzida por 
Fernando Guerra, presidente da Mesa 
do CG, Célia Carneiro, vice-presidente, 
António José de Sousa e Gisela Melo de 

Reunião do Conselho Geral decorreu no passado dia 4 de dezembro de 2021   

Regulamento define regime para 
aplicação da dispensa de pagamento

ISENÇÃO DE QUOTAS

 A 5 de novembro de 2021 entrou 
em vigor o Regulamento de Isenção 
de Pagamento de Quotas da OMD. O 
documento visa dar resposta “à diver-
sidade de situações que efetivamente 
justificam um regime de isenção de 
quotas”. 

Este diploma define as situações elegí-
veis nesta matéria, mantendo algumas 
já existentes e adicionando outras que 
não estavam previstas. Nesse sentido, 
estabelece que estão isentos do paga-
mento de quotas os seguintes casos:

a) Os médicos dentistas recém-gra-
duados, pelo período de um ano, após 
a data de inscrição na OMD, desde que 
a inscrição na OMD seja requerida no 
prazo de um ano após a obtenção do 
respetivo grau académico;

b) Os médicos dentistas em licença de 
parentalidade, pelo período de duração 
da respetiva licença;

c) Os médicos dentistas com mais de 65 
anos, desde que inscritos na OMD, há 
mais de 10 anos;

d) Os médicos dentistas detentores de 
incapacidade permanente absoluta para 
o exercício da profissão, consideran-
do-se para este efeito, entre outros, os 
médicos dentistas a quem tenha sido 
atribuída pensão por invalidez absoluta;

e) Os médicos dentistas detentores de 
incapacidade temporária absoluta para 
o exercício da profissão, por um período 
consecutivo superior a 60 dias, conside-
rando-se para este efeito, entre outros, 
os médicos dentistas que se encontrem 
de baixa por doença;

Sousa, secretários. O presidente da 
Assembleia Geral, Carlos Silva, deu 
posse aos dois novos conselheiros 
do Conselho Geral, Nicholas Fer-
nandes e Hugo Tsou Ferraz.

f) Os médicos dentistas que se encon-
trem à procura de primeiro emprego e 
desempregados, com inscrição válida 
no Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, por um período superior a 
90 dias, enquanto se mantiver a situação 
de desemprego;

g) Beneficiários do Fundo de Solidarie-
dade Social a instituir pela OMD.

O documento prevê ainda que, “exce-
cionalmente”, o Conselho Diretivo pode 
“apreciar e autorizar outras situações de 
isenção”. 

Para poder beneficiar da isenção, o 
associado não pode ter dívidas à OMD. 
O regulamento está disponível para 
consulta em www.omd.pt/inscricao/
regulamento-isencao-quotas/

https://www.omd.pt/info/atividades/pa2022/ 
https://www.omd.pt/info/atividades/pa2022/ 
https://www.omd.pt/info/atividades/pa2022/ 
http://www.omd.pt/inscricao/regulamento-isencao-quotas/
http://www.omd.pt/inscricao/regulamento-isencao-quotas/
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 Com o propósito de promover o bem-estar dos médicos 
dentistas, dentro e fora do consultório, a OMD está a reali-
zar protocolos com várias empresas, no sentido de dispo-
nibilizar condições especiais no acesso aos seus serviços. 

O Gabinete de Acompanhamento ao Médico Dentista 
(GAMD) tem firmado uma série de parcerias institucionais 
que oferecem benefícios aos médicos dentistas em várias 

áreas. Da saúde à mobilidade, passando pelo consumo e 
pela educação, os nossos associados têm acesso a condi-
ções exclusivas, em alguns casos extensíveis ao agregado 
familiar.

Para mais informações, consulte a página eletrónica da 
Ordem, em https://www.omd.pt/gamd/parcerias/ (área 
reservada para membros). 

Benefícios e descontos para 
médicos dentistas

PARCERIAS INSTITUCIONAIS / PROTOCOLOS

Primeiro teste às competências 
linguísticas

PROVA DE COMUNICAÇÃO EM MEDICINA DENTÁRIA

 As três candidatas que se inscreveram na 
primeira Prova de Comunicação em Medici-
na Dentária foram aprovadas no exame que 
visa aferir os seus conhecimentos de língua 
portuguesa. 

João Aquino, do grupo de trabalho de Com-
petências Linguísticas da Ordem (coorde-
nado por Maria João Ponces), revela que 
a “prova correu muito bem e ficámos sur-
preendidos pela qualidade das candidatas”. 
O médico dentista, que integrou o júri deste 
exame, explica que este se dividiu em várias 
partes: “além da parte oral, as candidatas 
tinham que escrever um texto, analisar um 
caso clínico e discuti-lo”. 

As requerentes de inscrição na Ordem ob-
tiveram a sua formação fora de Portugal e 
são oriundas da Roménia, Moldávia e Ucrâ-
nia. Foram avaliadas por um júri composto 
por elementos do Camões, I.P. e da OMD.

A prova decorreu na delegação de Lisboa e, 
na opinião de João Aquino, representa um 
“passo importante” para a Ordem, já que é 
fundamental garantir que “as pessoas que 
vão trabalhar em Portugal, ter uma relação 
médico-doente e falar com o doente saibam 
exprimir-se na nossa língua”. 

   Três candidatas realizaram com sucesso a Prova de Comunicação em Medicina 
Dentária 

https://www.omd.pt/gamd/parcerias/
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EDIÇÃO DIGITAL

A Revista da OMD chega às 50 edi-
ções e abraça o mundo digital. Res-
peitando o objetivo estratégico de 
uma atuação cada vez mais susten-
tável, a publicação trimestral assu-
me o modelo online, continuando a 
ser distribuída pelos associados que 
manifestaram a intenção de manter 
a versão em papel. 

A decisão de transitar este órgão 
de informação oficial da Ordem 
para o digital prende-se com o pro-
pósito de fazer chegar a revista de 
forma mais rápida e cómoda aos 
associados, ao mesmo tempo que 
se contribui para a preservação do 
meio ambiente. Com esta medida, 
foi possível reduzir a impressão de 
12 mil exemplares para 300. 

Revista da OMD à distância de um 
clique

A edição online está interligada com 
a página eletrónica, abrindo um novo 
mundo de possibilidades de acesso 
aos diversos conteúdos. 

Com esta medida, a OMD dá o seu 
contributo parcelar para o desígnio 
nacional, europeu e global, para a 
implementação das metas definidas 
pela ONU, convidando a classe a ade-
rir à Agenda para o Desenvolvimento 
Sustentável, através destas pequenas 
ações.

Na área de membro, os associados 
podem a qualquer momento atualizar 
a sua informação relativamente à re-
ceção da Revista da OMD. 

Pequenas ações, grandes mudanças!

Conselho Diretivo distribuiu sorrisos
 Os membros do Conselho 

Diretivo da OMD uniram-se 
para proporcionar um melhor 
Natal às crianças e famílias 
apoiadas por três associações 
de solidariedade. A Conferên-
cia Vicentina da Imaculada 
Conceição da Sociedade de 
São Vicente de Paulo (Ma-
tosinhos) existe há 127 anos. 
Em novembro, pediu ajuda à 
Ordem para criar hábitos de 
uma boa higiene oral. A OMD 
e a Jordan aderiram a esta 
causa e entregaram escovas 
e pastas de dentes anos às 
cerca de 140 famílias (num 
universo de 430 pessoas) 
auxiliadas pela instituição. 
Para apoiar esta causa po-
dem obter informações atra-
vés do seguinte endereço: 
conferimac@gmail.com.  

SOLIDARIEDADE

Conferência Vicentina da 
Imaculada Conceição da 
Sociedade de São Vicente de 
Paulo recebeu escovas e pastas 
de dentes   

Crianças do Centro Social 
Paroquial de Santo Condestável 
receberam as desejadas 
prendas   

Com o intuito de tornar a épo-
ca natalícia mais especial para 
as crianças da associação 
Mundos de Vida e do Centro 
Social e Paroquial de Santo 
Condestável de Bragança, os 
membros do CD decidiram 
dar o seu contributo pessoal e 
distribuir prendas, realizando 
assim os desejos pedidos ao 
Pai Natal. 

A associação Mundos de Vida 
foi fundada há 37 anos e desen-
volve um conjunto de serviços 
educativos e sociais destina-
dos às crianças, terceira idade 
e famílias. Conta, ainda, com a 
Casa das Andorinhas e do Alto 
que acolhem 22 crianças/jo-
vens e com uma Bolsa de Fa-
mílias de Acolhimento que já 
abraçaram em suas casas 160 

crianças. Os interessados em 
conhecer este programa de 
Acolhimento Familiar podem 
contactar, através do e-mail 
familia@mundosdevida.pt ou 
em http://www.mundosdevi-
da.pt/Ser_Familia_de_Aco-
lhimento1 . Ou podem ajudar 
esta causa, através de doação 
no IRS ou da Loja dos Abraços 
em www.mundosdevida.pt .

O Centro Social e Paroquial de 
Santo Condestável de Bragan-
ça existe há 33 anos e é, desde 
1996, a entidade promotora do 
Projeto de Luta Contra a Po-
breza “Mãe d’Água – Direito 
à Cidadania”. Para conhecer 
este projeto e ajudar podem 
consultar a seguinte página 
eletrónica: www.stocondesta-
vel.pt .

ACONTECEU10

mailto:familia%40mundosdevida.pt?subject=
http://www.mundosdevida.pt/Ser_Familia_de_Acolhimento1
http://www.mundosdevida.pt/Ser_Familia_de_Acolhimento1
http://www.mundosdevida.pt/Ser_Familia_de_Acolhimento1
http://www.mundosdevida.pt
http://www.stocondestavel.pt
http://www.stocondestavel.pt
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 Em 2022, a Ordem dos Médicos Den-
tistas pretende abrir a delegação da 
Região Centro. Um projeto que consta 
do Plano de Atividades e cujos trabalhos 
para a sua concretização estão já em 
curso.

Nesse âmbito, a direção da OMD está em 
conversações com entidades públicas e 

OMD NA REGIÃO CENTRO 

20 DE MARÇO

Distrito de 
Coimbra 
escolhido 
para a nova 
delegação

privadas da região, com o objetivo de 
criar sinergias e parcerias. O objetivo é 
estabelecer uma rede de contactos que 
facilitem a atuação da futura delegação. 
Recentemente, o bastonário, Miguel Pa-
vão, e o representante da Região Centro 
no Conselho Diretivo da Ordem, Salo-
mão Rocha, reuniram com o presidente 
da Câmara Municipal de Coimbra, José 
Manuel Silva, que se mostrou disponí-
vel para ser um facilitador e interme-
diário para o alcance das pretensões da 
Ordem.

A criação desta delegação cumpre a 
intenção de descentralizar e aproximar 
a atividade da Ordem dos associados 
que estão espalhados pelo país. Cerca 
de dois mil médicos dentistas exercem 
no centro, 500 dos quais no distrito de 
Coimbra. Conhecida por albergar um 
polo estratégico no ensino, na inovação 
e na investigação, dinamizado pela Uni-
versidade de Coimbra (na qual se insere 
a formação em medicina dentária), a 
região dispõe de boas acessibilidades, 
que facilitam a interligação com os res-
tantes distritos. 

Salomão Rocha, representante da Região 
Centro no Conselho Diretivo da Ordem, 
José Manuel Silva, presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra, e Miguel Pavão, 
bastonário da OMD    

VAI ACONTECER12

Dia Mundial da Saúde Oral celebra 
bem-estar emocional e físico

 “Be Proud of Your Mouth for 
your happiness and well-being” 
é o mote para a comemoração 
do Dia Mundial da Saúde Oral, no 
próximo dia 20 de março. 

A Federação Dentária Internacio-
nal revela que a campanha pre-
tende assim apelar ao sentimento 
de orgulho numa boca saudável, 
associando-a à componente de 
felicidade e bem-estar. A escolha 
deste tema visa consciencializar a 
população de que uma má saúde 
oral tem impacto não só na saúde 
geral, mas também no bem-estar 

emocional, social, mental 
e físico.  

A FDI lança o apelo aos 
médicos dentistas, estu-
dantes, comunidades e 
outras entidades, para que 
incentivem o maior núme-
ro de pessoas a cuidarem 
da sua boca e a protege-
rem a sua qualidade de 
vida. Poderá conhecer os 
detalhes e materiais de di-
vulgação da efeméride em 
www.worldoralhealthday.
org Dia Mundial da Saúde Oral celebra-se no 

próximo dia 20 de março 

http://www.worldoralhealthday.org
http://www.worldoralhealthday.org
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31º CONGRESSO DA OMD

Regresso à 
FIL
marcado 
para
novembro

 O 31º Congresso da OMD rea-
liza-se de 17 a 19 de novembro, 
na Feira Internacional de Lis-
boa (FIL). Esta edição terá como 
grande objetivo “refletir sobre os 
desafios e metas exortados pela 
OMS para a saúde oral na próxima 
década”.

O congresso da OMD volta a reu-
nir os mais prestigiados orado-
res nacionais e internacionais, 
que - segundo os presidentes 
das comissões Organizadora e 

Congresso de 2022 realiza-se na FIL, em Lisboa  

VAI ACONTECER 13

Científica, Teresa Alves Canadas 
e António Mata - vão integrar 
um programa de excelência que 
pretende estabelecer e fortalecer 
pontes entre a medicina dentária 
e as restantes áreas médicas.

Irena Sailer, Vincent Fehmer, Mi-
guel Ángel González Moles, Sha-
non Patel, Istvan Urban, Jussara 
Bernardon, José Nelson Mucha e 
Jeffrey P. Okeson são alguns dos 
nomes já confirmados para a edi-
ção deste ano. 
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BARÓMETRO DA SAÚDE ORAL 2021

Maioria das crianças com menos de 6 anos 
nunca foram ao médico dentista

um cenário que se 
tem agravado desde 
2019. De acordo com 
a mais recente edi-
ção do Barómetro da 
Saúde Oral, 73,4% das 
crianças até aos seis 
anos nunca foram a 

uma consulta de medicina dentária. Uma 
conclusão que preocupa a Ordem dos 
Médicos Dentistas, uma vez que a falta de 

É
acompanhamento nestas idades terá im-
plicações na saúde oral ao longo da vida.

Para o bastonário da OMD, estes dados 
mostram que “há um trabalho a montante 
a ser feito” e que terá impacto na mudança 
de comportamentos. Miguel Pavão salien-
ta que é fundamental que “a valorização 
da saúde oral também aconteça pelos 
indivíduos”, para que tenham consciência 
de que recorrer ao médico dentista ape-

nas quando se está doente significa “um 
caminho difícil de reverter, tratar e curar”. 

Na sua ótica, o cheque-dentista tem um 
papel muito importante. Daí, os apelos 
da OMD ao Governo para que o Programa 
Nacional de Promoção da Saúde Oral con-
temple as crianças “desde tenra idade”, 
englobando-as numa política “muito mais 
preventiva e de promoção da saúde oral”. 

DESTAQUE

73,4% dos menores de seis anos nunca visitam o médico dentista   
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PANDEMIA AGRAVOU 
DIFICULDADES

Nos adultos, os números apontam na 
mesma direção: poucas idas ao mé-
dico dentista e são cada vez mais os 
portugueses que não agendaram uma 
consulta de medicina dentária nos 
últimos 12 meses. São cerca de 41%, 
quase mais 5% do que em 2019. Este 

MUDANÇAS POSITIVAS

O estudo, realizado pela consultora QSP 
para a OMD, indica melhorias face aos 
resultados da última edição em termos 
de hábitos de higiene oral. Aumentou a 
percentagem de portugueses que lavam 
os dentes três ou mais vezes por dia, veri-
ficando-se o mesmo em relação à limpe-

comportamento é mais notório nos 
homens do que nas mulheres: 44,1% 
face a 36,7%.

A pandemia “veio agravar mais ainda 
a desvalorização da medicina dentária 
e dos cuidados de saúde oral entre os 
portugueses”, constata o bastonário 
da OMD, salientando que “é necessá-
rio contrariar” esta tendência.

za da prótese/ dentadura. Embora ainda 
longe do recomendado, a utilização do fio 
dentário e de elixir também tem crescido.

O número de portugueses que nunca 
marca consulta para check-up evoluiu 
positivamente: está em 28,6%. Em 2019, 
eram 38,2%. Embora cerca de 28% te-
nham referido que nunca vão a uma 

O Barómetro mostra ainda que 17% 
dos portugueses diminuíram o núme-
ro de idas ao médico dentista. Destes, 
56,5% justificam esta redução com a 
pandemia da COVID-19 e 9,8% apon-
tam questões monetárias. Por outro 
lado, também os gastos com as con-
sultas de medicina dentária, seja em 
termos pessoais ou com o agregado 
familiar, diminuíram. 

consulta ou só marcam em situações de 
urgência, é notória uma melhoria face à 
edição anterior. 

Quanto aos motivos para não visitarem o 
médico dentista, a maioria dos inquiridos 
referem que não precisam (70%). 22% 
afirmam que não têm dinheiro e 17% ale-
gam não ter problemas com dentes. 

15

17% dos portugueses diminuíram o número de idas ao médico dentista, resultado da pandemia  

Dos portugueses que nunca vão ao médico dentista, ou vão menos de uma vez por ano, 70,3% afirmam não ter necessidade e 22,1% não 
têm dinheiro  
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QUASE 9% DE 
DESDENTADOS

Os resultados da edição 2021 do Baró-
metro mostram que quase 70% da po-
pulação tem falta de dentes naturais (à 
exceção dos dentes do siso), sendo que, 
destes, quase 52,6% não tem dentes 
de substituição. De salientar ainda que 

quase 9% tem falta de todos os dentes.

Miguel Pavão defende, por isso, a im-
portância de existir “uma estratégia a 
médio e longo prazo, para que a saúde 
oral venha a ter impactos e benefícios 
na população e que estes números 
realmente possam ser reduzidos”.

A concluir, 52,8% dos portugueses nun-
ca mudaram de médico dentista, man-
tendo-se a confiança. A recomendação 
de amigos e familiares continua a ser, 
destacadamente, o principal driver de 
escolha do médico dentista pelos por-
tugueses. 

PORTUGUESES 
DESCONHECEM SNS

Atualmente, 53.1% da população não 
sabe que o Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) disponibiliza a área de medicina 
dentária. Este conhecimento tem vindo 
a crescer desde 2017, mas não se re-
flete na utilização do SNS para tratar 
de problemas de saúde oral (94.1% 
não recorreu ao SNS nos últimos 12 
meses).

Estas conclusões refletem a necessida-
de de “uma verdadeira estratégia para 
a saúde oral", defende o bastonário da 
OMD. "Ficamos anos, atrás de anos, a 
verificar realmente que a saúde oral 
continua a ser o parente pobre ou o pa-
rente mais distante para o investimento 
em saúde oral", lamenta Miguel Pavão, 
constatando que os “reforços que exis-
tem anualmente, que diria quase corre-
tivos, para o investimento no SNS não 
aportam nada à saúde oral”. 

Quanto à utilização do cheque-dentista, 
os dados compilados pelo barómetro in-
dicam que as crianças com idades entre 
os 10 e os 12 anos são quem mais usa o 
programa, enquanto os menores com 16 
ou mais anos são os que menos utilizam, 
seguidos das crianças até aos 6 anos.

O Barómetro conclui também que conti-
nua a aumentar o número de portugue-
ses que tem seguro ou plano de saúde 
com cobertura de medicina dentária 
(19.3%) e o utiliza na rede.

O que tem mais importância para os portugueses   
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ORTODONTIA

Consciencializar para os perigos dos 
tratamentos online

as últimas sema-
nas, a Ordem dos 
Médicos Dentistas 
desencadeou várias 
ações para alertar a 
população e as en-
tidades reguladoras 

para os riscos do autotratamento orto-
dôntico.

A OMD está preocupada com a cres-
cente oferta, na área da ortodontia, de 
serviços médico-dentários à distância, 
sem a intervenção do médico dentista, 
tendo já reportado a situação à Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS). 

N Para informar a opinião pública sobre as 
consequências graves da realização des-
tes procedimentos sem a presença física, 
numa consulta de medicina dentária, a 
Ordem lançou uma ação de comunicação 
na televisão, rádio e redes sociais. 

Sob o mote “Um Conselho da OMD” e com 
a mensagem “aparelhos ou alinhadores 
invisíveis, não ponhas nada no teu sorriso 
sem consultar o teu médico dentista”, a 
campanha visa esclarecer a população 
sobre a importância do acompanhamento 
médico-dentário. O bastonário da OMD 
lembra que “na grande maioria das situa-
ções relacionadas com a medicina den-

tária, incluindo o tratamento ortodôntico, 
é necessária uma interação presencial 
para garantir a segurança do doente”. 

Miguel Pavão esclarece ainda que, “em 
conformidade com as boas práticas 
clínicas, a evidência científica e a atual 
formação do médico dentista na área 
da ortodontia, é fundamental que os 
julgamentos clínicos em que se baseia 
uma proposta de tratamento ortodôntico 
sejam fundamentados numa avaliação 
completa da saúde oral do doente”. “E, 
atualmente, não há substituto efetivo para 
um exame clínico físico como base para 
essa avaliação”, afirma.

ORDEM
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COLÉGIO EMITE 
PARECER

O Colégio de Ortodontia tem acom-
panhado com apreensão estas cam-
panhas de publicidade enganosa e, 
a esse propósito, emitiu um parecer 
em que declara o seguinte:

• “O tratamento ortodôntico é na sua 
essência uma intervenção médica so-
bre o sistema estomatognático, pelo 
que deve ser realizado exclusivamen-
te por um médico dentista qualificado 
na área da ortodontia.

• O tratamento ortodôntico deve 
ser precedido por um exame clínico 
completo do doente por um médico 
dentista qualificado. Além disso, os 
achados imagiológicos devem ser 
avaliados de modo a permitir um 
planeamento adequado e a identificar 
contraindicações ou riscos do trata-
mento.

• O médico dentista responsável pelo 
tratamento deve assegurar formas de 
comunicação direta e eficaz com os 
seus doentes, explicar as vantagens 
e riscos das opções de tratamento 
disponíveis, e obter um consentimen-
to informado, que seja válido tanto no 
início como durante todo o tratamento.

• Os doentes devem conhecer o nome 
profissional do médico dentista res-
ponsável pelo seu tratamento e poder 
estabelecer contacto direto com essa 
pessoa.

• Qualquer tratamento ortodôntico 
requer controlo clínico regular e pre-
sencial. É fundamental não só avaliar 
a evolução do tratamento, mas tam-
bém detetar precocemente possíveis 
complicações, tal como movimentos 

dentários indesejáveis, reabsorções 
radiculares, problemas periodontais 
ou outras patologias intraorais.

• Em todos os casos, o médico den-
tista responsável pelo tratamento 
deve elaborar e manter um registo 
clínico completo do doente.

• O tratamento ortodôntico sem um 
diagnóstico inicial adequado ou sem 
supervisão clínica regular pode re-
sultar num resultado de qualidade in-
ferior, na necessidade de tratamento 
adicional e causar danos irreversíveis 
na saúde oral.”

Nesse sentido, o Colégio de Ortodon-
tia da OMD recomenda que os doentes 
consultem pessoalmente um médico 
dentista qualificado em ortodontia, de 
modo a realizar uma avaliação clínica 
e um diagnóstico completo, a discu-
tir as suas necessidades específicas 
do ponto de vista médico-dentário e 

ortodôntico e a garantir que todas 
as opções disponíveis e apropriadas 
sejam consideradas.

QUEIXA NA ERS

O tratamento ortodôntico deve ser 
realizado exclusivamente por um 
médico dentista qualificado na área 
da ortodontia.

O crescimento da oferta de tratamen-
tos à distância sem a intervenção do 
médico dentista, em que na maioria 
dos casos envolve uma autoavaliação 
do próprio doente – em que este tira 
fotografias (“selfie”) pelo telemóvel 
ou realiza as suas impressões – mo-
tivou a comunicação à ERS. 

Este procedimento envolve o envio 
dos aparelhos considerados mais 
adequados (geralmente alinhadores, 
uma das técnicas possíveis, entre 
outras, em ortodontia) por correio 

UM CONSELHO DA 
OMD

O bastonário da OMD, Miguel 
Pavão, recomenda que os doentes 
solicitem o nome profissional do 
médico dentista responsável pelo 
tratamento e que obtenham a 
garantia de que há um contacto 
direto com este.

De realçar que os tratamentos 
ortodônticos enquadram-se na de-
finição legal de medicina dentária, 
pelo que só podem ser realizados 
por médicos dentistas que estejam 
inscritos na Ordem. 

Já ao médico dentista responsável 
pelo tratamento cabe, e no âmbito 
da sua liberdade de juízo clínico, 
assegurar formas de comunicação 
diretas e eficazes com os doentes. 
É seu dever explicar as vantagens 
e riscos das opções de tratamento 
disponíveis, e obter um consenti-
mento informado, que seja válido 
tanto no início como durante todo 
o tratamento. Em todos os casos, 
deve ainda elaborar e manter um 
registo clínico completo do doente.

Veja e partilhe a ação de co-
municação da OMD em https://
www.facebook.com/omdpt/vi-
deos/1050173005834959/

https://www.facebook.com/omdpt/videos/1050173005834959/
https://www.facebook.com/omdpt/videos/1050173005834959/
https://www.facebook.com/omdpt/videos/1050173005834959/
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OS NÚMEROS DA CAMPANHA

460.949
pessoas 

alcançadas 
no Facebook 

1.583.039
 impressões 
no Facebook

174.482
 pessoas 

alcançadas no 
Instagram

938.292
impressões no 

Instagram

49%
de taxa de 

visualizações 
no Youtube

936.867
impressões no 

Youtube

4.247.538
impressões 
no Tik Tok

através do pagamento de uma verba. 
A monitorização do progresso do tra-
tamento ocorre, maioritariamente ou 
exclusivamente, sem contacto físico 
do médico dentista com o doente.

O autotratamento ortodôntico em que 
o doente coloca diretamente o aparelho 
pode originar resultados de qualidade 
inferior, necessidade de tratamentos 
adicionais ou, nos casos mais graves, 
danos irreversíveis na saúde oral.

Além disso, qualquer tratamento orto-
dôntico tem de ser precedido por um 
exame clínico completo do doente por 
um médico dentista e os resultados dos 

exames têm de ser avaliados, de 
forma a permitir um quadro de 
tratamentos adequado, iden-
tificando contraindicações ou 
riscos do tratamento.

A OMD alerta que qualquer 
tratamento ortodôntico requer 
controlo clínico regular e pre-
sencial, para avaliar a sua evo-
lução e detetar precocemente 
possíveis complicações, como 
movimentos dentários indesejá-
veis, reabsorção das raízes, pro-
blemas que afetam as gengivas 
e o suporte dos dentes ou outras 
patologias intraorais.
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RADIOLOGIA

 É um passo importante para a ade-
quação do Decreto-Lei nº108/2018 ao 
exercício da medicina dentária. Após 
inúmeras diligências desencadeadas 
pela OMD, reuniões com diversas enti-
dades e ações conjuntas com as ordens 
profissionais da saúde, o Ministério do 
Ambiente e Ação Climática elaborou 
uma proposta de revisão da legislação 
que estabelece o regime jurídico da 
proteção radiológica.

A Ordem foi auscultada neste âmbito, 
tendo remetido em janeiro os seus 
contributos ao documento enviado pelo 
Governo. A proposta apresentada pelo 
grupo de trabalho de Radiologia da 
OMD comporta as recomendações que 
têm vindo a ser debatidas com a Agên-
cia Portuguesa do Ambiente (APA), 
consolidando assim todo o trabalho 
desenvolvido no último ano.

Entre as alterações introduzidas pelo 
ministério nesta revisão, encontram-se 
a atualização do regime sancionatório, 
no sentido de assegurar tanto quanto 
possível a proporcionalidade e preser-
vando o efeito dissuasor, bem como 
diversas adaptações deste Decreto-Lei 
à realidade da medicina dentária, que 
permitam o cumprimento do mesmo 
por parte dos profissionais envolvidos. 
Neste documento, as Regiões Autó-
nomas passam também a reger-se 
pelas mesmas regras, algo que estava 
omisso até então. De acordo com a 

nota do Governo, a adequação da le-
gislação deve-se ao facto de terem sido 
“identificados aspetos que carecem de 
melhoria e de adaptação em função da 
realidade nacional”.

REVISÃO DA FORMAÇÃO

De igual forma, também o Decreto-Lei 
n.º 227/2008, que estabelece a forma-
ção necessária referida no Decreto-Lei 
n.º 108/2018, se encontra em revisão 
legislativa, estando neste momento no 
período de consulta pública até 15 de 
fevereiro.

A OMD congratula-se por ver refletidas 
nesta proposta de revisão legislativa 
várias das sugestões que apresentou ao 
longo deste processo, nomeadamente 
a criação de um Nível 2 específico para 
a medicina dentária, com conteúdos 
programáticos adaptados à mesma, 
bem como uma carga horária que, 
nesta proposta, contém desde já uma 
redução das 100 horas (50h teóricas e 
50h práticas) constantes do anterior di-
ploma para 24 horas (12h teóricas e 12h 
práticas).

Está também consagrado nesta pro-
posta o facto de as ordens profissionais 
passarem a ser reconhecidas como 
entidades formadoras, mediante cum-
primento de certas condições, consa-
grando desde já, e de forma inequívoca, 
a possibilidade de a OMD poder forne-
cer esta formação aos seus membros.

Até dia 15 de fevereiro, a OMD fará che-
gar ao Governo os seus contributos so-
bre a revisão legislativa do Decreto-Lei 
n.º 227/2008, com as alterações que 
gostaria de ver incluídas no documento.

REVISÃO COMUNICADA 
POR ANTÓNIO COSTA

Foi num encontro com o Primeiro-Mi-
nistro, no final do ano passado, que o 
bastonário da OMD, Miguel Pavão, foi 
informado da intenção governamental 

de rever o dossier da aplicação do regi-
me da proteção radiológica.

A notícia foi recebida pela Ordem com 
expectativa, uma vez que tem desenca-
deado várias diligências nesse sentido, 
tendo reunido por diversas vezes com 
membros dos ministérios da Saúde e 
do Ambiente, secretários de Estado, 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
e Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, 
Ambiente e Ordenamento do Território 
(IGAMAOT). Inclusive, apresentou ao 
ministro do Ambiente um parecer téc-
nico-jurídico com propostas de altera-
ções legislativas, que resultou de uma 
posição conjunta com as ordens dos 
Médicos e dos Veterinários. Também, 
numa carta, subscrita pela Ordem dos 
Veterinários, solicitou à secretária de 
Estado do Ambiente a suspensão da 
abertura de processos de contraorde-
nação.

A Ordem aguarda as novidades que 
vão constar na revisão legislativa em 
curso.

Ministério do Ambiente avança com revisão 
da legislação

Proposta: 
Contém desde 
já uma redução 
das 150 horas 
constantes do 
anterior diploma 
para 24 horas
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CANDIDATURAS A DECORRER ATÉ MARÇO

regulamento que 
estabelece as re-
gras de acesso ao 
fundo de apoio para 
a promoção da for-
mação profissional 
foi publicado em 

O

Bolsa de Formação Professor João F. C. 
Carvalho

Diário da República no dia 1 de fevereiro. 

Este documento define quais são os 
projetos elegíveis, as condições de 
acesso e seleção, os prazos e candi-
daturas. Este ano, excecionalmente, os 
médicos dentistas interessados podem 
candidatar-se em fevereiro e março. 

A Bolsa de Formação Professor João F. 
C. Carvalho a atribuir ao médico dentista 
constitui um prémio com natureza téc-
nico-científica e traduz-se na concessão 
de financiamento, parcial ou total, à 
formação contínua do médico dentista, 
no âmbito da promoção da cultura e do 
conhecimento médico-dentário, em to-
das as valências principais ou conexas ao 
exercício da profissão, nos termos, con-
dições e critérios aqui previstos. A bolsa 
atribuída será pessoal e intransmissível.

Recorde-se que este projeto foi anun-
ciado pelo bastonário da OMD, Miguel 
Pavão, durante a tomada de posse. A 
criação de uma bolsa de formação para 
médicos dentistas, no valor de 5.000€, foi 
aprovada na primeira reunião do Conse-
lho Diretivo, e o regulamento esteve em 
consulta pública no final do ano passado. 

Esta bolsa homenageia também o pro-
fessor João F. C. Carvalho, o primeiro 
presidente da Associação Profissional 
dos Médicos Dentistas, cujo trabalho e 
legado contribuíram de forma decisiva 
para a afirmação da medicina dentária.  

O regulamento e respetivo formulário de 
candidatura encontram-se disponíveis 
em https://www.omd.pt/info/bolsa-
-formacao/

https://www.omd.pt/info/bolsa-formacao/
https://www.omd.pt/info/bolsa-formacao/
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ENCONTRO ANUAL DE MEDICINA DENTÁRIA

Congresso híbrido marca início de 
uma nova era

ORDEM

 2021 fica na história dos congressos 
da Ordem dos Médicos Dentistas pelo 
regresso do formato presencial, após 
um ano de interregno, no qual a reu-
nião magna decorreu exclusivamente 
online. 

Mais de 2600 médicos dentistas e estu-
dantes responderam ao repto lançado 
pelas comissões Científica e Organi-

zadora e rumaram a Braga para o tão 
esperado reencontro. De 4 a 6 de no-
vembro, sob o lema “Problemas e so-
luções clínicas em medicina dentária”, 
passaram pelos auditórios do Altice 
Forum Braga 125 oradores nacionais e 
internacionais. 

O 30º Congresso marcou um ponto de 
viragem na forma como o evento se 

apresenta à classe: pela primeira vez, 
foi adotado um modelo híbrido, que 
conjugou o presencial e o digital. As 
sessões dos auditórios foram trans-
mitidas em direto, por streaming, aos 
515 participantes que se inscreveram na 
edição online. 

Igualmente inédita foi a oferta de cursos 
hands-on, 23 no total, que foram procu-
rados por mais de 300 formandos. No 
último dia, como é habitual, realizou-se 
o curso para assistentes dentários, que 
contou com a participação de 279 assis-
tentes, presencialmente, e mais de uma 
centena, virtualmente. 

A Expodentária, que decorreu em si-
multâneo com o congresso, registou 
uma afluência de quase 9400 visitantes 
durante os três dias de evento. A retoma 
do formato presencial gerou um enorme 
interesse na indústria, que em cerca de 
um mês esgotou os espaços disponíveis. 

Mais de 2600 médicos dentistas e 
estudantes participaram na edição 
presencial 

Pela primeira vez, realizaram-se no 
congresso 23 cursos hands-on
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Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres (ao 
centro) visitou a Expodentária  

Momento musical marcou a inauguração oficial da Expodentária  

Sessão de abertura do 30ª Congresso 
reuniu vários representantes do setor da 
saúde e órgãos sociais da OMD  

Secretário Regional da Saúde da Madeira, 
Pedro Ramos, recebeu, em nome do 
presidente do Governo Regional, Miguel 
Albuquerque, a Medalha de Ouro da OMD 

Nesta edição, a inauguração oficial contou 
com a visita do secretário de Estado do 
Comércio, Serviços e Defesa do Consumi-
dor, João Torres. O responsável ficou im-
pressionando com a dimensão e dinâmica 
da feira de equipamentos e materiais den-
tários. Na ronda pelo showroom, o gover-
nante - acompanhado pelo bastonário da 
OMD e elementos do Conselho Diretivo, 
comissões Organizadora e Científica-per-
correu os 360 stands dos 108 expositores 
presentes, tendo trocado impressões com 
alguns empresários do setor. 

O 30º Congresso da OMD voltou a re-
conhecer os melhores trabalhos apre-
sentados na área da investigação e do 
conhecimento. Nesta edição, foram 
submetidas 68 apresentações científicas, 
entre comunicações orais e pósteres.

MEDALHA DE OURO PARA 
MIGUEL ALBUQUERQUE

Na cerimónia de abertura do congresso, 
a Ordem atribuiu a Medalha de Ouro ao 
presidente do Governo Regional da Ma-
deira, Miguel Albuquerque. A distinção 
foi concedida em virtude do trabalho de-
senvolvido pela região em prol da saúde 
oral, nomeadamente ao criar a primeira 
carreira de medicina dentária do país no 
serviço público. 

No seu discurso, o bastonário da OMD, 
Miguel Pavão sublinhou o “exemplo do 
que se pode conseguir quando as ordens 
e os governos trabalham em conjunto e 
cooperam”. “A Madeira mostra-nos que 
é possível irmos mais longe na saúde 
oral, sedimentado um percurso que 
aposta na medicina dentária e que be-
neficia a saúde dos cidadãos”, enalteceu.

Na impossibilidade de estar presente, 
Miguel Albuquerque delegou no secre-
tário Regional da Saúde, Pedro Ramos. 
O responsável assegurou que o governo 
vai “continuar a trabalhar com a OMD, 
temos ainda assuntos para resolver no 
âmbito da saúde oral”. E anunciou que 
o “futuro é contratar mais”, pois “ain-
da temos três centros de saúde sem 
médicos dentistas, e temos ainda de, e 
já está em curso, alargar o programa 
para utentes até aos 18 anos e criar o 
programa para doentes com neces-
sidades específicas, o que também já 
está em curso”.
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30 ANOS DE SUPERAÇÃO

A edição de 2021 assinalou não só o 
reencontro presencial dos médicos 
dentistas, mas celebrou também as 
três décadas de existência. A data não 
foi esquecida e a programação con-
templou vários momentos e iniciativas 
de homenagem a todos aqueles que 
contribuíram para a superação de 
desafios, posicionando o evento como 
uma referência nacional e internacio-
nal no seu setor. 

A exposição “30 Anos do Congresso: 
Passado, presente e futuro” foi inau-
gurada na manhã de 4 de novembro e 
ficou exposta durante os três dias do 

evento. Na sessão evocativa, os mé-
dicos dentistas Miguel Pavão, Paulo 
Miller, João Pimenta, Manuel Neves, 
João Braga e Teresa Alves Canadas 
passaram em revista os primeiros 
encontros que se realizaram no país, 
recordaram os momentos mais mar-
cantes e perspetivaram o futuro.

NA ORDEM DO DIA 

Como é habitual, o congresso apre-
sentou-se com um programa cientí-
fico de excelência em que, para além 
das grandes áreas temáticas ditas 
clássicas da medicina dentária, dedi-
cou espaços próprios de conferência 
à inovação científica e tecnológica, 

nomeadamente sobre o digital, a me-
dicina de precisão e a inteligência 
artificial.

Em paralelo, as sessões Na Ordem do 
Dia colocaram em discussão temas 
relacionados com as preocupações e 
o dia-a-dia médico-dentário. O pro-
cesso relativo à aplicação da legisla-
ção de proteção radiológica e o projeto 
de implementação das competências 
setoriais mereceram particular aten-
ção nesta edição, onde os respetivos 
grupos de trabalho aproveitaram para 
elucidar a classe sobre as ações em 
curso e esclarecer dúvidas. 

Pela primeira vez, a OMD abriu as 
fronteiras aos congéneres espanhóis, 
nomeadamente aos colégios do norte 
de Espanha (Corunha, Pontevedra/
Ourense/Lugo), dada a proximidade 
geográfica, e ao Consejo General de 
Dentistas de España. No Fórum Ibé-
rico foram estreitados laços e metas, 
uma vez que os dois países têm pro-
blemas muito similares. Esta sessão 
foi o mote para delinear estratégias de 
atuação conjunta. 

As mudanças no ensino da medicina 
dentária ao longo dos últimos anos, a 
alteração do plano curricular, os nu-
merus clausus, os desafios e os pro-
jetos de ação que reúnem consenso 
entre as instituições do ensino supe-
rior foram alguns dos temas debati-
dos na mesa redonda que juntou os 
representantes das sete faculdades e 
a Agência de Avaliação e Acreditação 
do Ensino Superior (A3ES).

Os seguros também estiveram na or-
dem do dia. A conversa que juntou mé-
dicos dentistas, ERS e representantes 
de seguradoras teve como ponto de 
partida um estudo realizado pela Fa-
culdade de Economia da Universidade 
do Algarve, intitulado “Apuramento do 
Custo de Tratamentos em Medicina 
Dentária”.

A saúde mental foi um dos assuntos 
que teve lugar nos temas socioprofis-
sionais. Num momento em que os pro-
fissionais de saúde se debatem com a 
exaustão, o burnout e a ansiedade, sin-
tomas que se têm agravado durante a 
pandemia, a Ordem reuniu psicólogos Inauguração da exposição “30 Anos do Congresso: Passado, presente e futuro”  

(da esq. para dir.) Fernando Guerra, presidente do Conselho Geral, Paulo Miller, presidente 
da Comissão Organizadora do 30º Congresso, Ricardo Rio, presidente da Câmara de 
Braga, e Miguel Pavão, bastonário da OMD  
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Sessão Na Ordem do Dia sobre ensino e formação em medicina dentária  

e médicos dentistas para abordarem 
esta questão. Na sessão falou-se dos 
riscos psicossociais e do stress, das 
suas implicações na qualidade de vida 
e do exercício profissional, de estraté-
gias de prevenção, de identificação dos 
sintomas de risco e da necessidade de 
procurar ajuda.

Para debater as potencialidades do 
turismo de saúde, a OMD reuniu es-
pecialistas do setor para refletir sobre 
o que falta fazer para ter uma oferta 
estruturada neste segmento, no qual a 
medicina dentária reúne todas as con-
dições para desempenhar um papel 
importante. Concluiu-se que a dinami-

zação pode passar pela criação de pa-
cotes turístico atrativos, que permitam 
aos pacientes internacionais visitar 
o país ao mesmo tempo que realizam 
tratamentos e outras terapias médico-
-dentárias. Portugal tem inúmeras van-
tagens competitivas, com destaque para 
a excelência dos profissionais e setor 
médico e para o facto de o país ser uma 
referência no turismo. O que falta fazer? 
Essencialmente, passar da definição de 
estratégias à sua operacionalização.

O Conselho Deontológico e de Discipli-
na da OMD, como é habitual, organizou 
um painel para debater uma questão de 
relevância para a classe. No 30º Con-
gresso, o tema escolhido foi “Problemas, 
dilemas e soluções no exercício da di-
reção clínica”. Nesta sessão, refletiu-se 
sobre o estatuto legal do diretor clínico 
e o que falta fazer em defesa da saúde 
pública e dos direitos dos doentes.

A edição de 2022 do congresso já tem 
data e local definido: 17 a 19 de novembro, 
em Lisboa. 
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A sustentabilidade é, cada vez mais, a 
norma referente às tomadas de decisão 
no quotidiano, independentemente da 
nossa área profissional ou da forma como 
a tentamos implementar no nosso dia a 
dia. A OMD, claramente sensibilizada re-
lativamente a esta temática, e tendo em 
consideração a dimensão do congresso 
que organiza, bem como o seu impacto 
ambiental, procurou promover práticas 
sustentáveis junto de todos os intervenien-
tes da cadeia de valor deste evento.

Os esforços são claros, partindo da procu-
ra pelas melhores práticas, evidenciadas 
no Manual de Boas Práticas para Eventos 
Sustentáveis, lançado pela OMD, com vis-
ta a servir como base de exploração das 
melhorias a serem feitas a cada evento 
realizado. Com a intenção de aperfeiçoar 
estas mesmas práticas e, dessa forma, 
entender a adequabilidade e a excelência 
de aplicação das mesmas no evento, a 
OMD procurou junto da Aliados Consulting 
uma análise externa. O principal objetivo 
passou por avaliar a concretização das 
propostas de sustentabilidade no 30º Con-
gresso, demarcando este como o início de 
um caminho mais sustentável para todos 
os eventos vindouros sob a chancela da 
Ordem. 

A avaliação externa que se concretizou, 
baseada nas metas que a OMD se propôs a 
atingir em linha com a sustentabilidade em 

eventos, potenciou aprendizagens pela ob-
servação direta no local da concretização 
das medidas previamente estabelecidas. 
A qualificação deste evento, por parte da 
Aliados Consulting, teve em conta apenas 
os pontos de observação imediata no local, 
simulando a visão de um congressista e 
qual a sua perceção no que concerne às 
práticas sustentáveis aquando da partici-
pação no congresso.

Foram tidos em consideração diversos 
critérios, que passam por diversas áreas, 
nomeadamente a escolha do local do 
evento, as condições de transporte, mobi-
lidade e acessibilidade, a remediação dos 
impactes na comunidade envolvente, as 
estruturas de logística que agregam os re-
síduos, a qualidade do ar, água e a eficiên-
cia energética, as opções mais ecológicas 
de catering no evento, a comunicação nas 

plataformas físicas e digitais e o merchan-
dising manipulado. 

Por observação direta, foi notável o esforço 
realizado para diminuir o impacto do con-
gresso nas suas componentes ambientais, 
sendo possível identificar um empenho 
por parte da OMD para conseguir propor-
cionar um evento mais sustentável dentro 
dos parâmetros a que se propuseram. 
Na generalidade, quase todas as orienta-
ções foram cumpridas. Como em todo e 
qualquer processo de evolução, é sempre 
possível identificar pontos de melhoria, os 
quais a OMD se mostrou recetiva a adotar 
em eventos futuros. 

O principal agente desafiador na concre-
tização das melhorias propostas passa 
pelos agentes externos à Ordem, nomea-
damente parceiros e fornecedores do 
evento, que possuem práticas alheias à 
organização, que não podem ser mode-
ladas. Também neste campo, os exposi-
tores presentes na Expodentária colocam 
a sustentabilidade num campo delicado 
no que concerne às práticas de atuação 
e distribuição de merchandising, onde a 
OMD apenas pode atuar como conselheira 
para o estabelecimento de práticas mais 
ecológicas. 

Com isto, o balanço entre as diligências 
com vista à redução do impacto ambien-
tal e a realização das mesmas é bastante 
positivo. Denota-se, pela OMD, uma preo-
cupação na concretização dos objetivos 
de sustentabilidade, bem como a ambição 
de crescimento e melhoria nesta área. Os 
esforços de hoje serão as recompensas de 
amanhã. 

Edição de 2021 apostou na promoção de meios de transporte amigos do ambiente  

O processo de acreditação foi desmaterializado, foram criadas as ecobags e instituídas 
práticas sustentáveis  

A sustentabilidade no 30º Congresso
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Dos candidatos a prémio, a Comissão 
Científica reconheceu os seguintes tra-
balhos:  

• Comunicação oral de investigação pré-
-clínica: O comprometimento do proces-
so angiogénico pode diminuir o sucesso 
dos tratamentos endodônticos em ratos 
diabéticos – José Pedro Martinho

• Comunicação oral de revisão sistemá-
tica: Os sistemas jato ar-água controlam 
a inflamação local na terapia periodon-
tal de suporte? Revisão sistemática – 
Ana Rita Costa

• Comunicação oral de casos clínicos: 
Reimplante intencional como ponto de 
partida para uma abordagem multidis-
ciplinar: relato de caso clínico - João 
Miguel dos Santos

• Póster de investigação pré-clínica: 
Classificação do sexo do osso coxal 
numa população arqueológica do ter-
ramoto de Lisboa de 1755 – Guilherme 
Silva e Moura Borges

• Póster de investigação clínica: Qua-
lidade de vida na reabilitação total im-
planto-suportada. Estudo coorte único 

prospetivo baseado na prática clínica 
– Carlota Duarte de Mendonça

• Póster revisão sistemática: Impacto 
dos selantes de fissuras na prevenção 
da cárie na dentição decídua – Revisão 
Sistemática – Sofia Machado Silva

• Póster de casos clínicos: Classe II es-
quelética severa tratada com distração 
mandibular e cirurgia ortognática – um 
caso clínico – Madalena Prata Ribeiro

Nesta edição, foram submetidas 68 apresentações científicas  

Apresentações científicas: 
reconhecer o mérito
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AGÊNCIA DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

MARTA TEMIDO RECEBE OFÍCIO 

 A Ordem dos Médicos Dentistas pro-
nunciou-se sobre o Plano Estratégico 
2021-2024 da Agência de Avaliação 
e Acreditação do Ensino Superior 
(A3ES), que esteve recentemente em 
consulta pública.

A OMD nota que o documento não faz 
referência ao papel das ordens profis-
sionais nos processos de acreditação 
das instituições de ensino superior, 
nem na sua avaliação global ou na 
qualidade dos ciclos de estudo lecio-
nados, independentemente da sua 
natureza graduada ou pós-graduada. 
Uma circunstância que de certa forma 
está em contradição com o diploma 
fundacional da A3ES. “Nos procedi-
mentos de acreditação são obrigato-

 O bastonário da OMD, Miguel Pavão, 
propôs à ministra da Saúde a “criação de 
uma comissão de estratégia e planea-
mento para a saúde oral, que permita 
corrigir e recuperar as falhas e os atra-
sos de muitos anos”. Na altura, Marta 
Temido disponibilizou-se para analisar o 
dossier e frisou que esta área é uma das 
prioridades em matéria de investimento 
nos cuidados de saúde primários. 

O ofício foi elaborado no âmbito do rotei-
ro que a Ordem realizou no ano passado 
pelos centros de saúde do país e entre-
gue, em novembro passado, à ministra 
durante a inauguração de mais um ga-
binete de medicina dentária. Na ocasião, 
a responsável anunciou a instalação 
de mais consultórios de saúde oral, ao 
abrigo do Plano de Recuperação e Re-
siliência (PRR), e o reforço de médicos 
dentistas no SNS.  

Plano estratégico deixa de fora as ordens 
profissionais

Ordem quer comissão de estratégia e 
planeamento para a saúde oral

riamente ouvidas as entidades mais 
representativas das profissões para 
cujo exercício os ciclos de estudos 
em causa visem habilitar, abrangendo 
ordens ou associações profissionais, 
associações sindicais e patronais, e 
ainda os ministérios interessados”, 
recorda a Ordem.

No contexto concreto da medici-
na dentária, salienta que, entre as 
atribuições consignadas no âmbito 
dos seus Estatutos, está a “função 
de participar nos processos oficiais 
de acreditação e na avaliação dos 
cursos que dão acesso à profissão, 
bem como participar ativamente no 
ensino pós-graduado”. Assim, pro-
põe que o plano estratégico passe a 

Na visão da Ordem, a criação de uma 
comissão afeta à saúde oral permitirá 
“corrigir e recuperar as falhas e os 
atrasos existentes, e delinear, de uma 
vez por todas, uma política nacional 
que acautele as reais necessidades dos 
portugueses”. Miguel Pavão lembra 
que “30% da população que não tem 
cuidados médico-dentários”, muitas 
vezes por dificuldades económicas. O 
responsável alertou ainda para o facto 
de “74% das crianças até aos 6 anos” 
não terem consultado um médico den-
tista.

Durante o Roteiro de Medicina Dentária 
no SNS, ficou evidente que se registam 
“não apenas assimetrias entre as vá-
rias regiões e concelhos do país, mas 
também disparidades incompreensí-
veis nos métodos de gestão, coorde-
nação, monitorização e contratação 

referir, de forma clara e inequívoca, 
a necessidade de consulta da Ordem, 
nos casos relacionados com o ensi-
no da medicina dentária. No parecer 
enviado, refere que esta auscultação 
é uma “mais-valia”, uma vez que “os 
resultados de aprendizagem consen-
sualizados como mínimos e que são 
requeridos no final do percurso for-
mativo são fundamentais no sentido 
de garantir a segurança da atividade 
profissional, já que têm como objetivo 
primário a proteção dos pacientes”. 

A pronúncia da OMD pode ser con-
sultada na íntegra em https://www.
omd.pt/content/uploads/2022/01/om-
d-pronuncia-a3es-20220114.pdf .

dos profissionais que trabalham nos 
gabinetes de saúde oral existentes”. 

Em dezembro, na abertura de outro 
gabinete de medicina dentária, Miguel 
Pavão voltou a apelar à ministra que é 
fundamental garantir que todos os por-
tugueses, sem exceção, têm resposta 
às suas necessidades de saúde oral.

Marta Temido recebeu o ofício durante 
a inauguração do gabinete de medicina 
dentária no ACES de Espinho/ Gaia  

https://www.omd.pt/content/uploads/2022/01/omd-pronuncia-a3es-20220114.pdf
https://www.omd.pt/content/uploads/2022/01/omd-pronuncia-a3es-20220114.pdf
https://www.omd.pt/content/uploads/2022/01/omd-pronuncia-a3es-20220114.pdf
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Ordem dos Médicos Dentistas e o Consejo General de Dentistas de 
España são, desde o final do ano passado, parceiros na defesa da 
qualidade da profissão e na proteção dos pacientes. 

A Revista da OMD conversou com Óscar Castro Reino para conhe-
cer a realidade da medicina denária espanhola e os desafios que se 
colocam ao exercício profissional ibérico. O presidente do Consejo 
General de Dentistas enalteceu a importância desta colaboração 

entre Portugal e Espanha e do conjunto de atividades que assumem desenvolver.  

 

A

Óscar Castro Reino

Presidente do Consejo General de Dentistas de España

“Sozinhos chegamos 
mais cedo, mas juntos 
chegamos mais longe”

ENTREVISTA32
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ENTREVISTA

  Óscar Castro Reino, 
presidente do Consejo 
General de Dentistas de 
España
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ROMD - Qual é o atual estado da me-
dicina dentária em Espanha? Que 
raioX faz à profissão?

OCR – Na atual crise que vivemos em 
todo o país, devido à COVID-19, é evi-
dente que o nosso setor também tem 
sido afetado. A precariedade na contra-
tação de novos médicos dentistas é um 
dos problemas mais importantes. Esta 
precariedade reflete-se no aumento de 
clínicas onde tende a predominar o ca-
ráter economicista. Nesse sentido, os 
salários são reajustados e os profissio-
nais têm apenas duas opções: ou traba-
lham em condições laborais precárias 
ou são obrigados a emigrar para outros 
países. 

Além disso, é importante realçar que 
Espanha é um país pioneiro quanto às 
mais recentes técnicas e tecnologias 
em medicina dentária, que se desti-
nam a oferecer uma melhor qualidade 
no atendimento dos nossos pacientes. 
Neste âmbito, no Consejo General de 
Dentistas mantemos a aposta na me-
lhoria da formação dos nossos profis-
sionais, na procura de materiais que 
não prejudiquem a saúde dos nossos 
pacientes, bem como na criação de 
uma base jurídica adequada que evite 
a utilização mal-intencionada da tec-
nologia. 

ROMD - Espanha e Portugal debatem-
-se com desafios semelhantes. Foi 
esse reconhecimento que motivou os 
dois países a entenderem ser neces-
sário atuar em conjunto?

OCR – Em Espanha e em Portugal 
partilhamos os mesmos problemas 
dentro da profissão. Por isso, no âmbi-
to dos nossos encontros setoriais, em 
que abordámos os nossos problemas, 
decidimos que era necessário unir for-
ças para lutar na mesma direção. Esta 
colaboração será benéfica para os mé-
dicos dentistas dos dois países, nomea-
damente no combate ao exercício ilegal 
da profissão e na proteção da saúde 
oral da população. 

ROMD - Recentemente, o Consejo Ge-
neral de Dentistas de España e a OMD 
assinaram um protocolo que estabe-
lece o reforço da colaboração entre as 
duas instituições. Em que consiste e 
quais são os objetivos dessa parceria?

OCR – O objetivo desta colaboração é o 
desenvolvimento de ações e atividades 
de interesse mútuo, que contribuam 
para desenvolver o desempenho técni-
co e profissional dos médicos dentistas 
de Espanha e de Portugal, bem como 
promover os temas de interesse co-
mum e que afetam o desempenho pro-
fissional da classe, como por exemplo:

- Fomentar a colaboração entre os mé-
dicos dentistas, em benefício da saúde 
dos pacientes, através de sessões clí-
nicas ou formativas conjuntas.

- Colaborar em programas e projetos 
de educação em saúde ou deteção de 
população em risco, no âmbito da saú-
de oral. 

- Estabelecer uma comunicação per-
manente e fluída para lutarmos contra 
o exercício ilegal da profissão.

- Trabalhar em prol da defesa e pro-
teção da saúde oral da população, lu-
tando em conjunto contra a desinfor-
mação e a publicidade enganosa, que 
possam aparecer na internet ou nas 
redes sociais.

- Promover e facilitar a participação 
em eventos científicos. Desta forma, os 
membros ativos das duas instituições 
poderão assistir a todos os congressos, 
conferências, cursos de formação, etc., 
organizados pela outra parte, sob a re-
ciprocidade de condições. 

ROMD - Unindo forças, Portugal e Es-
panha conseguem alcançar uma po-
sição mais forte no contexto europeu? 
Em que é que a União Europeia tem 
falhado no que respeita à proteção 
da medicina dentária, profissionais e 
utentes?

OCR – A união faz sempre a força. Em 
Espanha, dizemos que “sozinhos che-
gamos mais cedo, mas juntos chega-
mos mais longe”. Portugal e Espanha 
trabalham na mesma linha e partilham 
objetivos, o que nos torna mais fortes 
perante quem quer prejudicar a profis-
são. Ao mesmo tempo, esta união pode 
ter um impacto positivo nas decisões 
que sejam tomadas a nível europeu. 
Por exemplo, podemos ser a ponta de 
lança da medicina dentária, onde pre-
valeça a saúde, em vez de outros con-
ceitos mais superficiais que são priori-
zados por outros países. 

ROMD - No Fórum Ibérico, organizado 
pela OMD, no ano passado, o Consejo 
General de Dentistas de España afir-
mou que uma das grandes causas da 
instituição é o processo de reconheci-
mento de especialidades, já que Espa-
nha é o único país da União Europeia 
que não tem essa valência. Essa é a 
principal meta do Consejo para 2022?

OCR – A criação das especialidades 
em medicina dentária é um dos prin-
cipais objetivos do Consejo General de 
Dentistas para 2022, embora não seja 

   A Ordem dos Médicos Dentistas e o Consejo General de Dentistas de España 
assinaram um protocolo de cooperação em 2021
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o único. De facto, Espanha é o único 
país da União Europeia (UE) que não as 
possui. Num contexto de livre circula-
ção de trabalhadores na UE, a inexis-
tência de especialidades oficiais cria 
uma desvantagem comparativa e uma 
desigualdade dos médicos dentistas 
espanhóis perante os profissionais de 
outros países europeus, pois, enquanto 
estes podem obter o título de especia-
lista no seu país, os espanhóis têm que 
deslocar-se a outros países que ofere-
çam esta possibilidade.

Por outro lado, os médicos dentis-
tas formados em Espanha não podem 
exercer como especialistas nos outros 
países da União Europeia, enquanto 
os seus pares oriundos de outros paí-
ses podem fazê-lo no nosso. Por outro 
lado, a oferta formativa atualmente 
disponibilizada aos médicos dentistas 
espanhóis para incrementarem e atua-
lizarem os seus conhecimentos sobre 
as diferentes áreas da medicina dentá-
ria, geralmente, tem preços muito ele-
vados. Para além de que não está ho-
mologada nos outros países europeus, 

pelo que os médicos dentistas espa-
nhóis são contratados como generalis-
tas, embora na prática desempenhem 
de facto funções de especialistas, sem 
que isso se traduza numa justa contra-
partida económica ou no adequado re-
conhecimento profissional. 

Mas, além da criação das especialida-
des, temos também outras metas que 
ajudariam a melhorar o atual cenário 
da medicina dentária em Espanha:

- A aprovação de uma lei estatal de Pu-
blicidade em Saúde.

- A modificação e adequada aplicação 
da Lei das Sociedades Profissionais.

- Lutar contra o exercício ilegal.

- E estabelecer numerus clausus nas 
faculdades de medicina dentária para 
combater o excesso de profissionais.

ROMD - Na cerimónia dos prémios 
do Consejo General de España referiu 
que os médicos dentistas enfrentam 

“um presente complexo e alguns de-
safios futuros importantes”. Que men-
sagem gostaria de deixar aos profis-
sionais ibéricos?

OCR – Desde março de 2020, que os 
médicos dentistas estão a atravessar 
uma fase particularmente difícil: a evo-
lução da pandemia, a reorganização do 
trabalho, os tratamentos, as vacinas, 
etc. Mas sempre soubemos adaptar-
-nos a situações de crise e continua-
remos a fazê-lo no futuro. Além disso, 
como referi antes, com o objetivo de 
estabelecer sinergias com os nossos 
colegas de Portugal, assinámos um 
acordo de cooperação com a OMD, que 
esperamos que seja benéfico para os 
médicos dentistas da Península Ibéri-
ca. O nosso objetivo primordial, como 
profissionais de saúde oral, deve ser 
o de promover sempre uma medicina 
dentária de qualidade, onde prevale-
ça a ética e a integridade profissional, 
garantindo a proteção do direito funda-
mental de todos os cidadãos: a saúde.  

Na cerimónia dos Prémios do 
Consejo General de Dentistas de 
España, Miguel Pavão recebeu o 
título de membro honorífico, entre-
gue pelo presidente Óscar Castro 
Reino. A cerimónia distinguiu as 

   Miguel Pavão recebeu o título de membro honorífico durante os Prémios do Consejo General de Dentistas de España

BASTONÁRIO DA OMD É MEMBRO HONORÍFICO DO CONSEJO

instituições e personalidades que con-
tribuíram para o desenvolvimento da 
medicina dentária. 

No seu discurso, o bastonário da Ordem 
dos Médicos Dentistas realçou o empe-

nho das duas entidades e a vontade 
de colaborarem na resolução dos 
problemas comuns e na concretiza-
ção das suas aspirações. 
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m dos deveres estatutários do médico 
dentista consiste em guardar sigilo pro-
fissional sobre toda a informação relacio-
nada com o doente, constante ou não do 
seu processo clínico, obtida no exercício 
da sua profissão.

A transmissão de confiança e segurança ao doente de que 
toda a sua informação clínica, recolhida durante uma consulta 
médico-dentária, não será transmitida a terceiros, salvaguar-
dando o seu interesse e proteção da reserva da sua vida priva-
da, é um dever ético fundamental, resguardado na medicina 
desde sempre pelo Juramento de Hipócrates, mas também 
pelo Código Penal e, na nossa profissão, pelo Estatuto e pelo 
Código Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas.

No decurso de uma consulta médico-dentária é fundamental 
que o doente forneça dados pessoais, informações clínicas 

e, eventualmente, íntimas, que são recolhidas pelo médico 
dentista e anotadas na sua ficha clínica. Esta informação, 
associada a todos os meios auxiliares de diagnóstico efe-
tuados, constitui o processo clínico individual do doente. Por 
sua vez, o arquivo clínico é o conjunto de todos os processos 
individuais. Toda esta informação sensível requere medidas 
especiais e fortes de salvaguarda e de proteção por parte do 
clínico, do pessoal que colabora ou atende ou manuseia esta 
informação, sendo em última análise o diretor clínico o seu 
último responsável e fiel depositário, sendo recomendável a 
sua conservação pelo prazo mínimo de 20 anos.

No que ao arquivo clínico ainda diz respeito, deve-se referir 
que manter a sua conservação é essencial, quer para fins 
terapêuticos do doente, quer para defesa do médico dentis-
ta em sede judicial, ou mesmo para fins de identificação no 
contexto médico-legal. Neste sentido, é, pois, recomendável a 
conservação de todos os elementos que o compõem.

U

Artigo de Opinião

Luís Filipe Correia
Presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina

Sigilo Profissional

Artigo de Opinião



omdNº50

DEONTOLÓGICO 37

No que diz respeito ao doente, este 
deve, em primeiro lugar, ter o conhe-
cimento de que é o detentor de toda 
esta informação confidencial e pessoal. 
Por outro lado, se o doente adquirir a 
confiança de que as suas informações 
serão usadas pelo médico dentista 
apenas para o seu próprio tratamento, 
que continua tendo total liberdade para 
as confidenciar e que nenhuma infor-
mação será divulgada, estabelecerá 
inevitavelmente uma proximidade e 
segurança com o seu médico dentista, 
resultando numa relação duradoura e 
baseada na confiança.

O sigilo é, pois, uma condição essencial 
e um pilar básico da relação médico 
dentista-doente, sendo uma das princi-
pais estratégias para estabelecer uma 
boa comunicação com o doente e uma 
pedra fundamental na construção de 
confiança com este, devendo então ser 
garantido com um carácter de quase 
inegociabilidade e em qualquer cir-
cunstância do exercício da atividade de 
médico-dentista.

No entanto, temos também que ter 
conhecimento de que em certas cir-
cunstâncias especiais será possível a 
revelação de informação assujeita a 
sigilo profissional sem isto representar 
uma infração, seja a nível do Código 
Penal, seja a nível do Estatuto ou do 
Código Deontológico e de Disciplina 

da OMD. Consideremos os seguintes 
exemplos:

-Quando for o próprio doente a auto-
rizar expressamente e por escrito o 
médico dentista a partilhar as suas 
informações com terceiros;

- Nos casos em que os dados colhi-
dos pelo médico dentista se destinam 
a divulgação para fins académicos e 
científicos, desde que o doente não seja 
identificado ou identificável, ou tenha 
dado prévio consentimento escrito. 

Temos também outras ocorrências, 
que por vezes podem criar embaraços 
e dificuldades na ação do médico den-
tista, situações essas em que podem 
estar em causa o interesse superior 
do doente ou que possam resultar em 
danos ou prejuízo no próprio doente, a 
terceiros ou ao próprio médico dentista. 
Por exemplo, no decurso de uma con-
sulta, o médico dentista pode ser con-
frontado com situações relacionadas, 
e a título de exemplo, com violência 
doméstica ou de abuso sexual. Nestes 
casos, temos que atender ao que está 
vertido no Código Deontológico (Artigo 
52, alínea g)), em que determina que o 
médico dentista deve cooperar para a 
defesa da saúde pública, competindo-
-lhe comunicar junto das autoridades 
competentes os casos de agressões 
e maus-tratos a utentes que aos seus 

serviços recorram, sem prejuízo do de-
ver de sigilo médico e do disposto na le-
gislação nacional e da União Europeia. 
Pela importância que se reveste atual-
mente, esta temática será aprofundada 
pelo CDD. 

Num outro patamar, temos situações 
em que se pode verificar a quebra de 
sigilo, com violação das normas legais 
em vigor, portanto disciplinarmente 
puníveis. Refiro-me a casos provocados 
pelo marketing, com intenções publici-
tárias e de angariação de doentes, como 
são os casos em que há a exposição e 
identificação de pessoas e de tratamen-
tos efetuados, divulgando fotografias 
de personalidades públicas, de utentes 
anónimos ou dos tratamentos, antes 
e depois. Estes casos não são mais do 
que um resultado de uma profunda 
crise da saúde pública, para as quais o 
CDD está atento e ativo.

Por fim, estabelece o Estatuto da OMD 
que não podem fazer prova em juízo, 
ou fora dele, as declarações prestadas 
pelo médico dentista com violação do 
sigilo profissional, ressalvadas as situa-
ções legítimas quando justificadas face 
às normas e princípios aplicáveis da lei 
penal e civil, e que a matéria sujeita a 
sigilo profissional depende de prévia 
autorização da OMD. 

Fora das situações de exceção, para 
que seja possível a divulgação de 
qualquer elemento constante do pro-
cesso individual clínico do doente, é 
necessária prévia autorização da OMD, 
podendo o médico dentista solicitar 
fundamentadamente autorização ao 
Conselho Deontológico e de Disciplina, 
que analisará esse pedido e se pro-
nunciará no sentido de o autorizar ou 
indeferir.

Atentando a importância deste as-
sunto no exercício da nossa profissão, 
verificou-se a necessidade de regula-
mentar os procedimentos de levanta-
mento de sigilo profissional do médico 
dentista e, nesta medida, encontra-se 
em consulta pública um projeto de 
regulamento de levantamento de dis-
pensa de sigilo profissional, onde se 
regula as circunstâncias, a forma, os 
termos e a fundamentação do pedido, 
para que este seja admitido, analisado 
e decidido pelo CDD.

“O sigilo é, pois, uma condição 
essencial e um pilar básico da 
relação médico dentista-doente, 
sendo uma das principais 
estratégias para estabelecer uma 
boa comunicação com o doente 
e uma pedra fundamental na 
construção de confiança com 
este”
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O legado do 
percursor 

da medicina 
dentária 
forense

Com uma carreira dedicada à medicina legal, J. Pinto da Costa 
era reconhecido pelo seu estilo de persuasão, pela paixão pela 
leitura e pela escrita. 

O médico legista, que tocou violino e adorava teatro, marcou 
várias gerações de estudantes e profissionais das mais dis-
tintas áreas. Detentor de uma capacidade extraordinária de 
comunicar, quem aprendeu com o professor enaltece a sua 
oratória, raciocínio lúcido e humor refinado. 

A Revista da OMD falou com a médica dentista La Salete Alves, 
que estudou e trabalhou com o professor, que considera um 
mestre e que foi um grande amigo da medicina dentária portu-
guesa e dos médicos dentistas.

Médico e professor universitário José 
Eduardo Pinto da Costa morreu a 8 de 
dezembro de 2021   
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ROMD - Nos últimos anos, trabalhou de 
perto com o professor J. Pinto da Cos-
ta. Podemos afirmar que ele marcou 
várias gerações de alunos e de médi-
cos dentistas? Quais são as memórias 
que guarda do professor e como é que 
ele era descrito pelos seus colegas?

LSA - O professor J. Pinto da Costa foi 
uma personalidade da cultura portu-
guesa, que marcou muitas gerações 
de alunos de várias áreas do saber, 
como a medicina, o direito, a medicina 
dentária, a psicologia e a criminologia. 
Foi subdiretor e diretor do Instituto de 
Medicina Legal do Porto, dedicou-se ao 
ensino (tornou-se professor catedrático 
em 1996), pertenceu a dezenas de socie-
dades científicas, nacionais e internacio-
nais, escreveu para diversos órgãos de 
comunicação social e realizou cerca de 
30 mil autópsias.

A excelência das suas aulas, a pedago-
gia vanguardista à época e que cultivou 
toda a sua vida, a capacidade oratória e 
facilidade de expressar o seu saber e de 
cativar os ouvintes, os seus alunos, fize-
ram do professor J. Pinto da Costa uma 
referência para muitos milhares que 
com ele tiveram o privilégio de conviver, 
como eu.

Guardo memórias maravilhosas, para 
além de um grande amigo, foi para mim 
um grande Mestre, porque há na história 
de todos nós a presença constante de 
educadores que foram, são e serão sem-
pre marcos significativos na nossa vida. 
Por isso, me incutiu o espírito da medici-
na legal e da medicina dentária forense!

Ele foi um exemplo de pessoa íntegra que 
viveu uma vida pautada por princípios e 
valores. A sua vasta cultura tornou-o 
um ser distinto entre nós, mas a sua 
postura era sempre de humildade e do 
gosto de aprender e comunicar. Foi um 
ser humano com carisma e caráter, com 
uma força notável, um dinamismo e en-
tusiasmo, capazes de espalhar de forma 
simples valores, neles incluído o valor da 
medicina legal!

ROMD - Qual foi o papel do professor 
na evolução da medicina dentária e da 
OMD?

LSA - A medicina dentária forense é um 
ramo da medicina legal que se dedica ao 
estudo das peças dentárias, com a finali-
dade de identificar pessoas vivas ou ca-
dáveres e, deste modo, auxiliar a Justiça. 

O professor J. Pinto da Costa foi um gran-
de amigo da medicina dentária portugue-

sa e dos médicos dentistas, o que está 
bem patente na sua dedicação ao ensino 
da medicina dentária forense e na sua 
participação científica em vários ramos 
deste saber.

Contribuiu muito para a diferenciação 
entre a odontologia forense e a medicina 
dentária forense em Portugal, que tem 
uma organização diversa de outros paí-
ses em que a odontologia forense abarca 
grande parte do conteúdo da medicina 
dentária forense. 

A persistência do professor doutor J. 
Pinto da Costa teve como consequência 
a atribuição da competência ao médico 
dentista para passar Certificado de Óbito, 
como bem entendeu a Procuradoria-Ge-
ral da República, através do Parecer n.º 
74/93. Esta possibilidade veio reforçar 
muito a importância dos médicos den-
tistas no sistema nacional de saúde em 
Portugal, mas ainda muito falta alcançar. 

Destaco a relevância da participação 
ativa na formação dos médicos dentistas, 
assim como o papel preponderante que 
desempenhou com a sua presença assí-
dua em inúmeros congressos da Ordem 
dos Médicos Dentistas e nos momentos 
em que a classe foi chamada a dar o seu 
contributo na medicina dentária forense.

ROMD - Qual era a visão dele sobre a 
medicina dentária forense? O que é que 
o cativava nesta área?

LSA - O professor J. Pinto da Costa de-
fendia que a especialização em medicina 
dentária forense só surgiria quando a 
medicina legal fosse realizada apenas por 
especialistas nos vários ramos forenses 
e não pelos generalistas atuais. Quando 
isso se verificar, as ordens profissionais 
criarão elas próprias competências nas 
matérias forenses, de forma a habilitar 
os especialistas em determinada matéria 
a colaborarem com a justiça, pois pos-
suem conhecimentos profundos sobre 
esses temas e conhecem também a or-
gânica judiciária atual.

O professor J. Pinto da Costa tinha uma 
visão muito pessoal sobre a medicina 
dentária forense. Considerava que esta 
especialidade deveria integrar o sistema 
nacional de saúde como as outras es-

La Salete Alves, médica dentista, trabalhava há vários anos com o professor J. Pinto da 
Costa  
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“87 ANOS DE UMA 
VIDA COMPLETA DE 

PRINCÍPIOS”

José Eduardo Pinto da Costa 
manteve sempre uma relação 
estreita com a OMD, participando 
ativamente na formação dos mé-
dicos dentistas nesta área, e de 
forma assídua nos congressos da 
Ordem. Esteve sempre presente 
quando a classe foi chamada a 
dar o seu contributo na medicina 
dentária forense.

O bastonário da OMD salienta 
o seu papel de referência na 
medicina legal e “o particular 
interesse pela medicina dentá-
ria forense e legal”. “87 anos de 
uma vida completa de princípios, 
sabedoria e vontade de transmitir 
ideias e conhecimento médicos”, 
salienta Miguel Pavão.

pecialidades médicas. Esta integração 
possibilitaria uma melhoria dos serviços 
prestados aos cidadãos, em geral, e ao 
sistema de justiça, em particular.  

A medicina dentária forense pode dar 
informações que o DNA não dá, como 
os estigmas profissionais, intoxicações, 
hábitos culturais, etc. Estas informações 
podem orientar a identificação das víti-
mas de forma mais célere, económica e 
eficaz.

Mas não é só a identificação que é im-
portante no campo da medicina dentária 
forense. A avaliação do dano dentário é 
uma competência emergente que cada 
vez exige mais a intervenção dos médi-
cos dentistas, pois só eles é que estão 
em condições de fazer essa avaliação da 
forma mais correta.

Este dano não é só traumático, podendo 
ser também laboral já que há patologias 
dentárias que estão ligadas ao exercício 
profissional.

A interligação dos vários profissionais 
médicos nestes tópicos é muito impor-
tante para o sistema de justiça e o pro-
fessor J. Pinto da Costa tinha já esta visão 
inovadora. Não a conseguiu concretizar 
na totalidade, mas já existem por exemplo 
médicos dentistas nas várias delegações 
do Instituto Nacional de Medicina Legal e 
Ciências Forenses (INMLCF) a contribuir 
para uma valorização da medicina dentária 
forense e ajudar a uma melhor aplicação 
da Justiça. 

ROMD - Como é que o professor via os 
passos dados pela OMD em matéria de 
reconhecimento da medicina dentária fo-
rense ao integrá-la no processo de imple-
mentação das competências setoriais? 

LSA - O professor J. Pinto da Costa 
considerava que a Ordem dos Médicos 
Dentistas tinha e tem feito um percurso 
muito positivo no sentido de reforçar a 
importância da medicina dentária foren-
se no panorama científico atual. Esse 
reforço é difícil de concretizar tal como se 
verificou com a medicina legal, apesar da 
importância que as ciências médicas, em 
geral, e as forenses, em particular, têm 
para uma melhor aplicação da justiça.

O professor J. Pinto da Costa conseguiu 
criar a especialidade de medicina legal 

equiparando-a às outras especialidades 
médicas nos vários aspetos organizativos. 
Defendia que era preciso fazer o mesmo 
com a medicina dentária, equiparando-a 
às outras especialidades médicas e den-
tro destas criar uma competência em 
medicina dentária forense.

O professor J. Pinto da Costa considerava 
que se o sistema de justiça pretende ter a 
melhor assessoria possível em questões 
médico-legais, não pode prescindir da 
medicina legal nem da medicina dentária 
forense, pois é nestes profissionais que 
poderá encontrar a melhor informação 
para uma correta aplicação da justiça.

A Ordem dos Médicos Dentistas tem feito 
um trabalho muito positivo para concre-
tizar este objetivo, conforme o professor 
J. Pinto da Costa teve a oportunidade de 
assistir durante a sua vida. Seguramente 
que esta visão irá concretizar-se e refor-
çar-se no futuro como era desejo do pro-
fessor J. Pinto da Costa que, apesar de 
não ser um médico dentista, tinha uma 
ligação sentimental a esta área, pois con-
tribuiu muito para a sua difusão através 
do ensino da medicina dentária forense, 
do qual ele foi percursor, na participação 
em reuniões científicas deste âmbito, no 
país e no estrangeiro, designadamente 
nos congressos da Ordem dos Médicos 
Dentistas e na publicação de artigos cien-
tíficos sobre esta matéria.

Esperamos que o seu legado possa ser 
reforçado em memória do seu sonho.   

No congresso de 2019, J. Pinto da Costa moderou o painel sobre as competências setoriais 
em medicina dentária forense  
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oi no âmbito do 
painel “Financia-
mento, Inovação e 
Acesso”, durante a 
Convenção Nacional 
da Saúde (CNS), que 
o bastonário da OMD 

apontou as falhas governamentais que 
se verificam ao longo de décadas na 
área da saúde oral. 

Partindo do tema escolhido pela CNS, 
“Recuperar a Saúde, Já!”, Miguel Pavão 
mostrou-se chocado ao “ver num Pla-
no de Recuperação e Resiliência (PRR) 
o chavão da saúde oral, uma bandeira 
política constantemente usada e de-
pois nós não sabemos quanto é que 
o Orçamento de Estado diz disso”. O 
bastonário notou que o Governo teve 
criatividade para criar um imposto so-
bre as bebidas açucaradas, mas não 
foi criativo para alocar verbas desse 
imposto para investir na saúde oral. Na 
sua opinião, o financiamento nesta área 
traz retorno, mas “não se pode fazer de 
forma aleatória”.

CONVENÇÃO NACIONAL DA SAÚDE

“Recuperar a Saúde, Já!”
Para o responsável, a pandemia trouxe 
três lições: “Portugal é o país europeu 
que menos gastou em saúde para acor-
rer à pandemia”, foi a nação que “me-
nos carga fiscal aliviou para a economia 
recuperar” – e deu o exemplo da medici-
na dentária, maioritariamente composta 
por microempresas que sofreram o 
impacto económico da COVID-19 -, e, de 
acordo com os estudos, “será o último 
da Europa a voltar aos índices de rique-
za de 2019”, bem como “aos índices de 
patologia e doentes não tratados”, acres-
centou. “Até quando vamos manter-nos 
assim?”, lançou a debate.

Neste painel, que foi moderado por An-
tónio de Sousa Pereira, presidente do 
Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas, participaram ainda Óscar 
Gaspar, presidente da Associação Portu-
guesa da Hospitalização Privada, e Joa-
quim Brites, da Associação Portuguesa 
de Neuromusculares. 

O debate da CNS ficou também marcado 
pela carta aberta ao Governo, divulgada 

F

      
        Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente 

da República, encerrou a Convenção 
Nacional da Saúde  

pelos bastonários da saúde no Jornal 
Público, na qual é defendida a aplicação 
do PRR nesta área, “de forma a garantir 
o acesso de todos os portugueses a cui-
dados de saúde integrais e de qualidade”. 
Em resposta, António Lacerda Sales, à 
data secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, e que participou na sessão de 
abertura, afirmou que “a vossa inquieta-
ção é a nossa inquietação”.

Eurico Castro Alves, presidente da 
Convenção Nacional da Saúde, abriu a 
sessão, referindo que “o ponto de partida 
são os milhares e milhares de atrasos 
que se verificaram durante a pandemia”. 
“O risco é máximo. A urgência é máxima. 
O ponto de chegada é a resolução deste 
problema de saúde pública, esta segun-
da pandemia silenciosa”, referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente 
da República, encerrou o evento, que 
teve o seu Alto Patrocínio e afirmou que 
esta Convenção “foi exemplar”, tendo 
conseguido criar um “espírito de diálo-
go na sociedade portuguesa”.
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PNPSO 2021-2025

Programa Nacional 
de Promoção da 
Saúde Oral (PNP-
SO) para 2021-2025 
define dois eixos 
estratégicos funda-
mentais para pro-

mover a saúde oral ao longo da vida: a 
prevenção e o diagnóstico e tratamento 
das doenças. 

O plano para os próximos anos aposta na 
continuidade das políticas que têm vin-
do a ser desenvolvidas e que têm como 
principal objetivo diminuir a prevalência 
das patologias orais, uma vez que os 
indicadores do país apontam para me-
lhorias ao longo dos anos, tanto a nível 
nacional, como regional. “Essas estraté-
gias integradoras, adequadas à realidade 
nacional e aos serviços públicos exis-
tentes, têm como pressuposto básico a 
eficiência das intervenções a dinamizar”, 
lê-se no documento. Daí que o PNPSO 
esteja alinhado com a estratégia definida 
pelo anterior Governo, que contemplava 
o alargamento do cheque-dentista a to-
das as crianças com idades entre os dois 

Estratégia assenta na 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento 

e os seis anos, bem como às crianças e 
jovens dos sete aos 18 anos que frequen-
tam o ensino privado. 

A primeira medida para “a equidade 
do acesso bem como a diminuição da 
prevalência das doenças orais” foi im-
plementada em maio do ano passado, 
com a integração das crianças de quatro 
anos no cheque-dentista, assim como 
dos estudantes do setor privado, e a 
decisão de definir critérios de acesso às 
consultas nas unidades do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) que dispõem de 
estomatologista ou médico dentista, de 
acordo com o estado de saúde e com as 
condições socioeconómicas dos utentes.

Para promover a saúde oral ao longo da 
vida, “com eficiência” e “tendência para 
a universalidade”, o programa para 2025 
define os grupos populacionais que me-
recem particular atenção:

-  Crianças e jovens: mantém-se como 
prioridade incentivar a escovagem dos 
dentes com dentífrico fluoretado, “em 
casa e em ambiente escolar”, uma ta-
refa a complementar “com a aplicação 
de vernizes de flúor no pré-escolar, 
com o bochecho com solução fluoreta-
da no 1º ciclo e com a aplicação de se-
lantes de fissuras aos 4, 7, 10 e 13 anos”.

-  Gravidez e saúde infantil: incentivar 
boas práticas de saúde oral e promover 
a saúde no âmbito das consultas de vi-
gilância da gravidez de baixo risco e das 
consultas de saúde infantil e juvenil.

-  Grávidas e futuros pais, educadores 
e professores, crianças e jovens, técni-
cos, utentes institucionalizados, entre 
outros, são os alvos das ações de for-
mação e informação.

-  População em geral: “nas consultas 
de higiene oral, de medicina dentá-
ria e de estomatologia, a instrução 
e motivação para a higiene oral são 
transversais a todas as intervenções e 
complementares às abordagens pre-
ventivas e curativas que ocorrem em 
todos os grupos populacionais”.

Desta forma, a DGS pretende “promover 
o autocuidado em saúde oral nos vários 
grupos populacionais”, através do de-
senvolvimento de “ações de promoção 
da saúde oral e prevenção das doenças 
da cavidade oral, nos vários contextos, a 
nível individual e comunitário”. 

Das medidas a implementar, destaque 
para a intenção de assegurar o acesso, 
mediante “documento de referenciação 
para higiene oral ou cheque-dentista, 
a consultas de higiene oral, de medi-
cina dentária ou de estomatologia, aos 
grupos de crianças e jovens até aos 18 
anos, às grávidas, aos beneficiários do 
complemento solidário, aos utentes 
com VIH/SIDA e a outros grupos po-
pulacionais vulneráveis”; de “construir 
parcerias com os municípios para o 
desenvolvimento de iniciativas e pro-
jetos promotores da saúde oral, em 
linha com os Planos Locais de Saúde” 
e de “garantir um diagnóstico precoce e 
encaminhamento célere perante a pre-
sença de lesões orais suspeitas de ma-
lignidade ou potencialmente malignas”. 

Com estas ações, o PNPSO 2021-2025 
visa incentivar “a progressiva capacita-
ção da população em matéria de litera-
cia e promoção da saúde, prevenindo as 
doenças orais ao longo do percurso da 
vida”, ao mesmo tempo que capacita o 
SNS para melhorar a sua capacidade 
de resposta “às necessidades de saúde 
oral da população”. 

O
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ois anos após a pu-
blicação da nova Lei 
de Bases da Saúde, 
o projeto de Decre-
to-Lei que aprova o 
Estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde 

(SNS) esteve em consulta pública. A 
Ordem dos Médicos Dentistas analisou 
a proposta e concluiu que o documento 
deixa de fora “a importância de dotar o 
SNS e a respetiva estrutura de profissio-
nais da saúde oral, designadamente de 
médicos dentistas”.  

Após análise detalhada do projeto, na 
fase de consulta pública, a OMD enviou à 
ministra da Saúde, Marta Temido, um pa-
recer com várias propostas de alteração. 
Entre elas, está a necessidade de existir 
pelo menos um médico dentista em cada 
centro de saúde e a urgência de criar a 
carreira de medicina dentária no SNS.

Atualmente, lembra Miguel Pavão, basto-
nário da OMD, existem “apenas 135 médi-
cos dentistas a trabalhar no SNS”, o que 
se traduz num impacto direto nos uten-
tes, “que não têm um acompanhamento 
próximo e regular como no privado”. 

Recorde-se que o Estatuto do SNS foi 
aprovado na generalidade a 21 de outubro 
de 2021, sem que as ordens profissionais 
da Saúde tivessem sido ouvidas no pro-
cesso. Na ocasião, a ministra de Estado 
e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, 
considerou que o diploma “vem clarificar 
o papel e a relação entre os vários atores 
do sistema de saúde, reafirmando a cen-
tralidade do SNS".

AS PROPOSTAS DA OMD

A Ordem pronunciou-se sobre seis arti-
gos do projeto de Decreto-Lei. São eles:

- Artigo 37º: A OMD considera que nes-
te ponto devem estar previstas “unida-
des de saúde oral que integrem médicos 

ESTATUTO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

D
Ordem emite parecer sobre o 
Projeto de Decreto-Lei

dentistas, higienistas orais, assistentes 
dentários e assistentes técnicos (secre-
tários clínicos) com autonomia funcional 
e técnica, que desenvolvam a sua ativi-
dade com base na contratualização de 
objetivos e que garantam aos cidadãos 
inscritos em ACES ou ULS uma carteira 
básica de serviços”. Além disso, defende 
a reformulação da designação que consta 
na alínea nº 9, “Técnicos de Saúde Oral”, 
pois defende que tal “é suscetível de 
abranger profissionais com formações 
diferenciadas e competências técnicas 
clínicas bem diferenciadas, tais como 
médicos dentistas, higienistas orais, en-
tre outros”. Por fim, ainda no que respeita 
este artigo, a Ordem propõe que as UCC 
e as URAP sejam constituídas por profis-
sionais diferentes. Ou seja, ambas devem 
assegurar “assistência clínica personali-
zada e com intervenção comunitária”. O 
objetivo consiste em evitar que sejam “es-
truturas híbridas” que agreguem “tipolo-
gias de profissionais que não integrem os 
cuidados de forma multiprofissional”.

- Artigo 16º: A Ordem salienta que, uma 
vez que não existe a carreira de médico 
dentista no Serviço Nacional de Saúde, 
se conclua que estes profissionais “não 
poderão optar pelo “regime da dedicação 
plena” nos termos previstos” no referido 
artigo. 

- Artigo 24º: No entendimento da OMD, 
os sistemas informáticos devem “per-
mitir o registo em plataforma própria de 
todas as áreas da saúde” ou, em alter-
nativa, caso haja registos em sistemas 
informáticos diferentes, deve “ser asse-
gurada a transição de dados para uma 
plataforma única”. Na ótica da Ordem, 
tal procedimento garantirá “a simplici-
dade dos registos e centra os mesmos 
no estrito interesse do utente e dos 
profissionais, promovendo a segurança 
clínica dos atos clínicos”. 

- Artigo 40º: Em relação ao regime 
de exercício de funções, é sugerida a 

“introdução da limitação de mandatos 
(por ex. limitada a duas renovações) 
no nº1 do preceito, de forma a garantir 
a rotatividade dos coordenadores e a 
respetiva alternância democrática”. Por 
outro lado, quanto ao ponto nº 3, a Or-
dem considera importante “referir que 
nas funções de coordenador (exigentes 
do ponto de vista funcional)” deverá ser 
considerada “uma redução do tempo de 
serviço assistencial, ou remuneração 
extra, no caso de não ocorrer redução 
de serviço assistencial”. No parecer 
enviado ao ministério, a OMD ressalva 
que “em unidades funcionais maiores, 
é impossível coordenar e cumprir as 
funções assistenciais no mesmo horário, 
podendo ficar prejudicada a assistência 
aos doentes e a coordenação”.

- Artigo 45º: Relativamente ao ponto 
nº3, alínea c), é proposta a inclusão dos 
“técnicos superiores” na composição 
e designação do Conselho Clínico e de 
Saúde, garantindo assim que também 
os médicos dentistas integrados nesta 
carreira do SNS possam ser eleitos para 
vogais destas estruturas.

- Artigo 47º: Foi apresentada proposta 
idêntica à de redação do artigo 40º: “no 
que diz respeito ao regime de exercício 
de funções previsto no artigo 47º, suge-
re-se a introdução no nº1 de uma limita-
ção de mandatos (por ex. limitada a duas 
renovações)”. 

- Artigo 70º: Quanto ao regime do dire-
tor clínico, a Ordem considera que este 
ponto deve salvaguardar a formação 
médico-dentária e a respetiva direção 
clínica em serviços que tenham médicos 
dentistas na sua composição. 

- Artigo 96º: Também o nº2 deste artigo 
deve acautelar os parâmetros propostos 
no artigo 70º, neste caso para os médi-
cos dentistas que estejam integrados 
nos serviços hospitalares.



omdNº50

NACIONAL 45

 O Projeto de Lei n. 974/XIV/3.a, de alte-
ração à Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro e 
à Lei 53/2015, de 11 de junho, com vista ao 
reforço do interesse público, da autonomia 
e independência da regulação e promoção 
do acesso a atividades profissionais esteve 
em consulta pública, durante a anterior 
legislatura. 

Com a dissolução do Parlamento, este 
projeto de lei, à semelhança de outros di-
plomas, não chegou à votação final global. 
No entanto, a OMD não deixou de emitir a 
sua posição, aquando a auscultação das 
ordens profissionais, ao enviar ao Governo 
a sua posição face à proposta apresentada. 

Na comunicação enviada pela Ordem foi 
manifestado o seu desacordo em relação 

 A Inspeção-Geral das Atividades em Saú-
de (IGAS) elaborou um guia que contém os 
parâmetros verificados pela entidade inspe-
tiva nas suas ações nesta área da saúde. 

O Guião para a Fiscalização de Clínicas e 
Consultórios Dentários é um instrumento 
orientador para os inspetores da IGAS, que 
compila informação útil para os médicos 
dentistas, através de uma lista de requisitos 
que permitem aos profissionais destas uni-
dades de saúde verificarem se estão em con-
formidade com as regras e que respeitam os 
direitos dos utentes. 

O documento foi elaborado pela Equipa Mul-
tidisciplinar para a Qualidade e Direitos dos 

INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE

LEI DAS ORDENS PROFISSIONAIS

Guião para a Fiscalização de 
Clínicas e Consultórios Dentários 

OMD pronuncia-se sobre 
proposta do Governo

Guião contém os parâmetros verificados 
pela IGAS nas inspeções  

a vários pontos do documento, uma vez 
que contrapõem o carácter independen-
te e a génese das associações públicas 
profissionais, que no caso da OMD tem 
atribuições associadas à defesa dos in-
teresses da saúde oral. Por outro lado, o 
projeto tem como pretensão deslocalizar a 
competência formativa e avaliadora das 
ordens, que são as entidades melhor ca-
pacitadas para avaliarem os seus pares.

Entre as várias notas apresentadas ao 
projeto-lei, destaca-se a proposta de 
criação de um órgão de supervisão. “A 
OMD não pode deixar de manifestar o 
seu repúdio pela solução consagrada, 
tendo em conta que a instituição deste 
órgão vem por em causa a autonomia 
das associações profissionais, pois é 

composto maioritariamente por mem-
bros não pertencentes à associação 
profissional (prevê-se 3 associados e 
4 não membros, uma vez que o Prove-
dor, por inerência de funções, integra 
este órgão)”, afirma a Ordem. Na sua 
exposição, a Ordem lembra o seu papel 
fundamental em matéria de atuação na 
saúde pública, nomeadamente ao nível 
do Programa Nacional de Promoção da 
Saúde Oral e da defesa da carreira de 
medicina dentária no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), no âmbito dos cuidados 
de saúde primários.

A pronúncia da OMD está acessível para 
consulta, em https://www.omd.pt/con-
tent/uploads/2021/11/consulta-publi-
ca-contributos-omd-20211123.pdf .

Cidadãos (EMQD), no âmbito da sua ati-
vidade inspetiva, para a qual tem contado 
com a colaboração da Ordem dos Médi-
cos Dentistas (OMD), através do grupo de 
trabalho Fiscalização e Exercício Ilegal. 

Este guia tem como finalidade ser um 
“documento de referência para as ações 
de fiscalização” e não dispensa a consulta 
de toda a legislação e regulamentação 
em vigor sobre as clínicas e consultó-
rios dentários. Pode ser consultado na 
página eletrónica da IGAS em https://
www.igas.min-saude.pt/wp-content/
uploads/2021/05/IGAS_FIS_Guiao_
para_Fiscalizacao_Clinicas_Consulto-
rios_Dentarios_20210531.pdf .

https://www.omd.pt/content/uploads/2021/11/consulta-publica-contributos-omd-20211123.pdf
https://www.omd.pt/content/uploads/2021/11/consulta-publica-contributos-omd-20211123.pdf
https://www.omd.pt/content/uploads/2021/11/consulta-publica-contributos-omd-20211123.pdf
https://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/05/IGAS_FIS_Guiao_para_Fiscalizacao_Clinicas_Consultorios_Dentarios_20210531.pdf
https://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/05/IGAS_FIS_Guiao_para_Fiscalizacao_Clinicas_Consultorios_Dentarios_20210531.pdf
https://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/05/IGAS_FIS_Guiao_para_Fiscalizacao_Clinicas_Consultorios_Dentarios_20210531.pdf
https://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/05/IGAS_FIS_Guiao_para_Fiscalizacao_Clinicas_Consultorios_Dentarios_20210531.pdf
https://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/05/IGAS_FIS_Guiao_para_Fiscalizacao_Clinicas_Consultorios_Dentarios_20210531.pdf
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Fernando 
Messias

médico dentista 
#TAGADO PELA OMD

1.  Naturalidade: Vila Franca de Xira.
2.  CP OMD N.º: 9235.
3.  Área profissional: músico e médico 

dentista.
4.  Hobbies: instrutor de mergulho.
5.  Maior qualidade e defeito: qualidade – 

perseverança; defeito - perfecionismo.
6.  Onde te vês nos próximos 10 anos? A 

fazer o que sempre fiz, compor cada 
vez mais, aprender cada vez mais e a 
proporcionar bons momentos e a ajudar 
as pessoas, seja através de concertos, 
ou música, ou pela medicina dentária.

7.  Onde podemos ouvir-te? No Spotify: 
Messias and the Hot Tones 
www.messiasandthehottones.com
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CED E FEDCAR

Ensino e educação são prioridades para 
a Europa

Reunião de outono da Federação Europeia de Autoridades Competentes e Reguladores da Medicina Dentária (FEDCAR)   

 No final de 2021, a OMD participou 
nas reuniões do Conselho Europeu de 
Médicos Dentistas (CED) e da Federação 
Europeia de Autoridades Competentes 
e Reguladores da Medicina Dentária 
(FEDCAR). Em ambas, o ensino e a 
educação foram temas em destaque 
nas respetivas agendas, sendo evidente 
o reconhecimento do seu impacto no 
exercício da profissão.

A Revista da OMD conversou com Gon-
çalo Assis, membro do Conselho Direti-
vo e National Liaison Officer de Portugal 
na Federação Dentária Internacional. O 
responsável, que integrou as comitivas 
da Ordem nas duas reuniões, revela 
que o ensino é um assunto que “está 
a ser acompanhado com expectativa a 
nível europeu”, tendo inclusive a Ordem 
apresentado o trabalho desenvolvido 
neste âmbito, no encontro de outono 
da FEDCAR. “O reconhecimento do im-
pacto que o ensino da medicina dentária 
tem no exercício da profissão, o posi-
cionamento das instituições de ensino 
relativamente a temas como a quali-

dade de ensino e os numerus clausus, 
e a organização, dinamização e reco-
nhecimento de formação pós-graduada 
foram temas abordados e discutidos”, 
esclarece.

Representação portuguesa na FEDCAR composta por Gonçalo Assis (membro do Conselho 
Diretivo da OMD), Miguel Pavão (bastonário) e Maria João Ponces (membro do CD)    

Perante os parceiros da FEDCAR, o 
bastonário da OMD, Miguel Pavão, fez 
o “ponto de situação relativamente à 
comunicação que tem existido com as 
instituições de ensino superior, ma-



omdNº50

EUROPA 49

terializada como ponto de maior des-
taque” na Cimeira do Ensino Superior, 
de setembro de 2021. Gonçalo Assis 
recorda que os membros da federação 
saudaram a gestão “exigente, mas pon-
derada” do equilíbrio “entre a autono-
mia das instituições de ensino superior 
e as funções de acompanhamento do 
ensino da medicina dentária atribuídas 
legalmente” ao regulador português. 

Também na última Assembleia Geral 
do CED, realizada em dezembro, “a 
formação contínua, o ensino e forma-
ção pré e pós-graduada e a revisão da 
diretiva de reconhecimento de qualifi-
cações profissionais” foram questões 
consideradas prementes. Inclusive foi 
aprovada a atualização da resolução 
sobre a formação contínua dos médicos 
dentistas e o coordenador do grupo de 
trabalho do CED de Ensino e Qualifica-
ções Profissionais, o português Paulo 
Ribeiro de Melo, apresentou o plano da 
equipa para o mandato. Um documento 
que define as tarefas e os objetivos a 
alcançar, entre eles a preparação, em 
conjunto com o BTF Internal Market, de 
uma resolução sobre o futuro da saúde 
oral e a participação na atualização do 
Anexo V.3/5.3.1. da Diretiva 2005/36/EC.

DESTINO COMUM DA 
MEDICINA DENTÁRIA

Quanto às questões fraturantes da pro-
fissão nos vários países membros do 
CED e da FEDCAR, Gonçalo Assis não 
tem dúvidas de que, “apesar das dife-
renças naturais de posicionamento que 
poderão existir relativamente a cada 
assunto, nenhuma instituição ignora 
que há um destino comum da medicina 
dentária e dos médicos dentistas euro-
peus”.

“A regulação europeia da profissão, 
com centros de discussão e decisão eu-
ropeus no âmbito do mercado comum, 
e a legislação europeia, da qual emana 
legislação nacional com impacto na 
profissão, lembram-nos que é insensa-
to não estender a nossa ação política ao 
nível europeu”, acrescenta, dando como 
exemplo o tema da radiologia. 

No caso do CED, além do ensino e edu-
cação, a proteção radiológica encontra-
-se entre os assuntos prementes, sendo 
que há todo um conjunto de áreas que 

A OMD esteve representada na Assembleia Geral do Conselho Europeu de Médicos 
Dentistas (CED) pelo bastonário, Miguel Pavão, e pelo membro do Conselho Diretivo, 
Gonçalo Assis  

estão “em fases diferentes de ação”. 
São elas “a COVID-19 e as medidas 
aplicadas em cada Estado membro no 
âmbito do exercício da profissão e do 
ensino da medicina dentária, a resis-
tência aos antimicrobianos, o turismo 
dentário, a medicina dentária praticada 

por grandes grupos empresariais, a 
sustentabilidade ambiental na nossa 
área, o futuro do amálgama dentário na 
profissão no contexto das restrições ao 
mercúrio, os desafios que a medicina 
dentária digital e a inteligência artificial 
colocam à regulação da profissão”. 

OMD ORGANIZA PRÓXIMA ASSEMBLEIA DO 
CED

Será em maio, no Porto, que acontece a próxima Assembleia Geral do 
Conselho Europeu de Médicos Dentistas (CED). A organização está a 
cargo da OMD.

Na última reunião de 2021, Freddie Sloth-Lisbjerg (Dinamarca) foi eleito 
presidente do Conselho para o mandato 2021-2024 e assumiu funções 
a 20 de novembro. Para o cargo de diretores foram eleitos Anna Lella 
(Polônia), Robin Foyle (Irlanda), Henner Bunke (Alemanha) e Ioannis 
Tzoutzas (Grécia) (para o mandato 2021-2022), que se juntam aos atuais 
diretores: Doniphan Hammer (França), Paulo Melo (Portugal) e Henk 
Donker (Holanda). 

O CED elegeu o Conselho para o mandato 2021-2024   
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ACADEMIA EUROPEIA DE MEDICINA DENTÁRIA DO SONO

Médica dentista portuguesa recebe título de 
especialista

 Susana Falardo Ramos é a primeira 
portuguesa especialista europeia em 
medicina dentária do sono. O título foi 
atribuído pela Academia Europeia de 
Medicina Dentária do Sono (EADSM), a 
21 de janeiro, após a conclusão com su-
cesso do exame de acesso, perante um 
júri de figuras mundialmente reconhe-
cidas (Marie Marklund, Annette Franson 
e Maximiliano di Giosa).

A Revista da OMD conversou com a 
médica dentista, que vê novamente 
reconhecido o seu trabalho na área da 
medicina dentária do sono, um caminho 
que tem tido “a felicidade de percorrer, 
aliado a muita dedicação e estudo”. A 
especialidade vem juntar-se à qualifi-
cação europeia em medicina dentária 
do sono pela EADSM, obtida em 2017, e 
aos títulos Qualified Dentist pela AAD-
SM - Academia Americana de Medicina 
Dentária do Sono (2019) e International 
Diplomate pelo ABDSM - Conselho 
Americano de Medicina do Sono (2020). 

“Sou oficialmente a primeira médica 
dentista em Portugal com o título de 
especialista europeia e internacional, 
mas perfeitamente ciente da respon-
sabilidade que ele acarreta e que só 
significa que tenho de continuar a 
fazer mais e melhor pelos pacientes 
e por todos nós”, revela à Revista 
da OMD, mostrando-se “muito feliz e 
orgulhosa”. 

O SONO E A MEDICINA 
DENTÁRIA

Com uma década de conhecimento 
científico e clínico, na área da medicina 
do sono e na sua interligação com a me-
dicina dentária, Susana Falardo Ramos 
explica que o médico dentista tem um 
“papel essencial, rastreando e identi-
ficando fatores de risco do desenvolvi-
mento e crescimento esquelético facial, 
intervindo precocemente com o objetivo 
de mitigar e prevenir situações clínicas 
adversas”. 

O sono, refere, “é um estado de desco-
nexão reversível com o meio que nos 
rodeia, permitindo que o organismo 
recupere o desgaste físico e mental do 
dia a dia, e ainda cumpre a função de 
regulação metabólica e fisiológica”. 

Estima-se que cerca de 80% da po-
pulação adulta apresenta pelo menos 
um distúrbio de sono por diagnosticar. 
Os mais prevalentes são a insónia e a 
apneia obstrutiva do sono, que levam à 
fragmentação do sono. A especialista 
europeia esclarece que estes distúrbios 
contribuem “em grande parte, para o 
aumento de risco de hipertensão arte-
rial, doença cardiovascular, diabetes, 
sonolência excessiva diurna, risco de 
acidentes de viação e consequente per-
da da qualidade de vida”. Além disso, 
prossegue, é uma realidade que afeta 
também as crianças. “Nas idades com-
preendidas entre os 2 e 8 anos, a pre-
valência da apneia situa-se entre os 1 a 
5 %”, afirma, e indica que “os estudos 
recentes demonstram que a apneia não 
tratada em crianças e adolescentes está 
associada ao baixo rendimento escolar, 
falta de concentração, irritabilidade, 
hiperatividade e mau comportamento”.

A médica dentista explica que a medi-
cina dentária tem vindo a demonstrar 
uma “enorme importância” na área 
do sono, em particular “no diag-
nóstico precoce dos distúrbios 
respiratórios obstrutivos do 
sono (como é o caso da ap-
neia e do ronco, em crianças, 
adolescentes e adultos) e dis-
túrbios de movimento (como, 
por exemplo, o bruxismo do 
sono), quer no tratamento 
coordenado com outras áreas 
médicas, como sejam a pneu-
mologia, a otorrinolaringologia, 
a cardiologia, a medicina interna e 
a pediatria, entre outras”. 

Susana Falardo Ramos revela 
que o primeiro contacto com a 

realidade médica multidisciplinar foi 
no Departamento de Medicina do Sono 
do Hospital Universitário de Antuérpia. 
“Pessoalmente, desde sempre procurei 
a diferenciação clínica de forma a criar 
uma interligação disciplinar médica e 
médico-dentária”, conta. Desde então, 
obteve o Mastery Dental Sleep Medicine 
na Academia Americana de Medicina 
Dentária do Sono, que culminou com o 
convite para integrar o seu Comité Cien-
tífico, e está a poucos meses de com-
pletar a formação em sono pediátrico, 
na Tuft`s University, em Boston. Atual-
mente, é vice-presidente da EADSM.

Para o futuro, espera “ajudar a desen-
volver um relevante projeto na investi-
gação e ensino na área da medicina do 
sono”, uma vez que integra o corpo clí-
nico e docente do Instituto de Medicina 
do Sono em Nova Deli, na Índia.
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Rafael Decúrcio, médico dentista

“Quando achar haver chegado à 
perfeição do resultado, não falhou 
como profissional… falhou como ser 
humano!”

Conversar com Rafael Decúrcio é fazer uma viagem pelo Brasil e entrar no mundo 
da “odontologia” pelos olhos e palavras do médico dentista, do professor de pós-
graduação de mais de 4.000 alunos, e do indivíduo que tem aversão ao culto da 
vaidade pessoal, física ou intelectual.

Sem rodeios e apaixonado pelo conhecimento da medicina dentária, Rafael Decúrcio 
fala-nos do que mudou no seu país e no mundo, do seu lado pouco ortodoxo e do 
interesse por duas áreas totalmente improváveis: a filosofia e a teologia. 
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ROMD - Possui uma especialização 
em reabilitação oral e outra em pe-
riodontologia. No entanto, o tema da 
sua palestra no congresso da OMD 
centrava-se na área da oclusão, a 
qual tem vindo a desenvolver a par 
da reabilitação e periodontologia. 
Gosta especialmente dessa área? 
Quais são as áreas da medicina den-
tária em que, na sua opinião, todos 
os médicos dentistas deveriam in-
vestir para um bom desempenho 
clínico?

RD - Apesar de minha formação 
pragmática em especialidades distin-
tas, como é mundialmente proposto, 
subdividindo a medicina dentária em 
áreas de atuação, a oclusão efetiva-
mente me desperta fascínio e encan-
tamento por um princípio básico de 
nos entendermos como seres huma-
nos, de evolução fisiológica e desem-
penho funcional. Obviamente que não 
há uma gradação de relevância entre 
as especialidades, rendendo reve-
rência a todas em igual importância. 
Entretanto, o que sustento de forma 
argumentativa é que as áreas básicas 
do conhecimento da medicina dentá-
ria precedem toda e qualquer esco-
lha técnica contemporânea, sendo o 
ensino do conhecimento das bases 
conceituais de como somos e reagi-
mos desde antes de existir a medici-

na dentária como profissão. E apesar 
de não ser uma especialidade, tenho 
convicção sólida de que a compreen-
são de como funcionamos como seres 
fisiológicos torna a oclusão o tema 
mais importante da medicina dentá-
ria, ofertando luz desde o diagnóstico 
ao planeamento, a absolutamente to-
das as áreas profissionais.

ROMD – O seu nome é muito conhe-
cido no meio da medicina dentária 
internacional, mas pouco sabemos 
sobre a sua vida pessoal, a qual 
mantém bastante privada. Fale-nos 
das suas paixões e interesses.

RD - Não tenho convicção estratégi-
ca deliberada de manter-me discreto, 
mas talvez seja consequência reativa 
de uma criação familiar também dis-
creta. Particularmente, nutro convic-
ção de que a exposição pública da vida 
pessoal deve ser pautada pela verdade 
dos factos e acontecimentos quotidia-
nos sem “maquiagens gourmetiza-
das". Tenho certa aversão pela tea-
tralização de momentos não-vividos, 
de ambientes irreais, de situações in-
comuns à rotina de qualquer pessoa, 
médico dentista, como forma de criar 
uma imagem de sucesso profissional 
usando de ilações comerciais ou pu-
blicitárias como forma de sedução ao 
público que nos acompanha. 

E se posso expor minhas paixões sem 
que pareça um discurso retórico, a 
maior de todas é estar com minha 
família, minha esposa e filhos, ser-
vindo-me no amor e cumplicidade a 
reenergizar-me espiritualmente. Ape-
sar de ser bastante “caseiro” e louca-
mente apaixonado pelos momentos 
familiares no aconchego do lar, viajar 
também me desperta paixão por tudo 
o que novos lugares, novas pessoas, 
novos horizontes me oferecem pes-
soalmente.

Há uma outra paixão, incompreendida 
por muitos e expressada em minhas 
postagens do Instagram… filosofia 
e teologia! Sei que parece um tanto 
quanto incomum, mas uso o máximo 
de meu tempo ocioso para simples-
mente ler, tentar entender linhas de 
raciocínio filosófica e teológica de 
grandes pensadores, vivenciar em 
criação intelectual situações históri-
cas e compreender o real sentido de 
estarmos aqui condenados pelo desti-
no a exercer o livre-arbítrio como mo-
la-mestra da condução de decisões 
pessoais, assumindo consequências 
humanas.

ROMD - As suas palestras são bas-
tante diretas, impactantes e com 
uma sustentação muito clínica. 
Acredita que a ciência, neste caso 
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a medicina dentária, nos está a ser 
transmitida, pelas instituições de 
ensino, de uma forma um tanto ou 
quanto estéril ou pouco realista?

RD - WOW… O questionamento esti-
mula lembranças de minha própria 
formação em medicina dentária!

Sincera e humildemente, não tenho 
autoridade, nem tão pouco prerroga-
tivas constituídas para a elaboração 
de diagnóstico amplo sobre a forma-
ção em graduação nas instituições 
mundiais de ensino, mas exerço meu 
direito individual inalienável de teori-
zar filosoficamente, como indivíduo e 
professor de pós-graduação de mais 
de 4.000 alunos, brindando-me com 
milhares de exemplos de trajetórias 
profissionais. Percebo uma imensa 
fragilidade na conexão entre concei-
tos teóricos e práticos, a criação de 
nichos dogmáticos do conhecimento, 
motivados por insegurança ou vaida-
de docente, dificultando ou impedindo 
o livre-pensar ao estabelecimento de 
análise crítica sobre o que se ouve, lê 
ou executa, o balizamento de reserva 
de mercado com a restrição da in-
formação criando a verticalização do 
conhecimento, além de um grande 
déficit de bases conceituais à aplica-
ção prática do conhecimento teórico. 
Se me permitem a sinceridade, cada 
vez mais, os cursos de pós-graduação 
em modelos hands-on, workshop e, 
sobretudo, clínicos serão fundamen-
tais para o constante melhoramento 
técnico e científico de todos os ato-
res da medicina dentária, oferecendo 
aplicação clínica dos conceitos teóri-
co-científicos, pois não creio poetica-
mente em mudanças pedagógicas nos 
cursos de graduação.

ROMD - Formou-se em odontologia 
na Universidade Federal de Goiás, 
em 1998. Sendo o Brasil uma refe-
rência no que toca à excelência pro-
fissional nesta área há décadas, o 
que acha que mudou, mais de vinte 
anos depois, no seu país e no mun-
do?

RD - Permita-me externar minha con-
vicção pessoal a respeito da afirmação 
de sermos, brasileiros, referências 
mundiais em medicina dentária. De 
facto, inquestionável, recebemos re-
conhecimento mundial pela excelên-
cia profissional; mas acredito ser uma 
condição quantitativa pela imensidão 
continental do próprio país, a quanti-
dade assustadora de instituições de 
ensino superior em medicina dentária, 
acarretando num considerável volume 
de profissionais ingressos no mercado 

de trabalho. Seria, e é, óbvio também 
possuirmos uma quantidade maior de 
profissionais que se dedicam à for-
mação docente e, consequentemen-
te, tornando o Brasil uma referência 
pela quantidade de profissionais que 
se destacam. Mas, em verdade, todos 
os países mundiais possuem referên-
cias proporcional e qualitativamente 
equânimes e, como destaque, garanto 
Portugal como um dos que nos refe-
renciam e nos causam admiração pela 
evolução do conhecimento tecnológi-
co, científico e técnico. 

Retomando, nesses 20 anos, a medi-
cina dentária brasileira acompanhou 
a passos largos a evolução tecnológi-
ca e o desenvolvimento industrial de 
materiais restauradores com melhor 
desempenho biomecânico e cromáti-
co. Haveria muito o que citar de meta-
morfoses profissionais, mas destaca-
-se o conservadorismo do diagnóstico 
e execução com maior preservação 
de estrutura dental, compreendendo 
a importância da propriocepção como 
mecanismo de proteção ao sistema 
fisiológico e funcional, e ofertando 
resultados restauradores com as-
peto cromático de maior naturalida-
de e maior longevidade. Além disso, 
a evolução tecnológica oportunizou 
diagnósticos mais assertivos e proce-
dimentos mais ágeis e democráticos 
aos pacientes. Outro destaque se re-
laciona ao desenvolvimento químico 
relacionado à segurança adesiva, per-
mitindo a ampliação das técnicas di-
retas em detrimento das intervenções 
indiretas convencionais. Mas, uma das 
maiores mudanças nesses últimos 
anos está relacionada às demandas 
sociais, em que a sociedade se des-
pertou sobremaneira ao autocuidado 
e busca por mudanças estéticas das 
condições naturais alvejadas por dis-
crepâncias aos padrões estéticos ou 
desequilíbrios funcionais.

ROMD - Define-se como “pouco or-
todoxo”, atribuindo à educação que 
o seu pai lhe transmitiu a mesma 
característica. Em que aspetos se 
considera, ou à sua educação, des-
sa forma?

RD - Na realidade, esse é um con-
flito que travo com certo humor! Tive 
uma criação bastante ortodoxa, com 
regramentos comportamentais esta-
belecidos pela força do exemplo dos 
meus pais, criando pela meritocracia 
o senso de valorização das conquistas 
pessoais, desde a infância. Como se 
minha personalidade tivesse sido for-
jada, mantenho conceitos da criação à 
minha vida pessoal bastante sólidos, 

oferecendo aos meus próprios filhos 
grande parte desse ensinamento na 
formação do caráter e personalidade. 
Entretanto, como docente, tenho um 
viés pouco ortodoxo na transferência 
do conhecimento, no linguajar inco-
mum ao pragmatismo da docência 
e no trato horizontal que estabeleço 
com alunos, recusando-me a vertica-
lizar a relação interpessoal. Recha-
ço toda e qualquer ideia ortodoxa de 
endeusamento do ser humano, por 
exemplo professores, transforman-
do-os em ungidos divinos na absorção 
do conhecimento e constituídos em 
ambientes imateriais celestes como 
únicos responsáveis pela produção 
intelectual. No fundo de nossa alma, 
somos todos iguais! Alguns, por acaso 
do destino se encarregaram por dedi-
car as próprias vidas profissionais à 
transferência do conhecimento adqui-
rido de maneira mais palatável, outros 
se dedicam a aplicar, outros a produ-
zir ciência, outros a todas as ativida-
des; mas sempre seremos iguais em 
essência, nos diferenciando apenas na 
forma!

ROMD - O seu ar jovial e rebelde 
contrasta com a extensa experiência 
e curriculum profissional. Poderia 
passar por um criativo, um artista. 
Vai buscar a esse lado combustível 
para a faceta mais científica ou, pelo 
contrário, é um criativo que vê na 
ciência a sua forma de expressão?

RD - Confesso não haver refletido, 
sequer, se tenho essa versão cria-
tiva mesmo que seja um predicado 
comumente atribuído a mim. Talvez 
realmente eu seja e, assim sendo, 
acredito ajudar-me nesse processo, 
sobretudo, de interpretação crítica 
da ciência, estabelecendo de forma 
criativa paralelos analíticos que facili-
tem a minha própria compreensão e a 
elaboração de mecanismos de trans-
ferência do conhecimento. De certa 
forma, a criatividade alimenta a ex-
pressão livre e incomum, uma forma 
diferente de entrega da interpretação 
científica tão rígida em sua essência 
dissertativa e com aspetos mais faci-
litadores a quem não tem costume e 
intimidade com o mundo da produção 
científica. 

Iria redigir a resposta, mas preferi 
continuar a linha de raciocínio para 
render-me à criatividade; pois, escre-
vendo, recordo-me de alguns insights 
criativos ao longo de minha trajetória 
rendendo-me a esse traço da minha 
personalidade. Desde a criação das 
Técnicas “2and2 Concept e DOOR” 
voltados à reabilitação oral, à ideali-
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zação do CIOGO, segundo mais evento 
da odontologia brasileira, consolidam 
essa veia criativa que pareço ter (riso).

ROMD - Recusa qualquer tipo de 
vaidade ou pretensiosismo. Foi di-
fícil assumir-se dessa forma num 
mundo onde ainda existe algum cul-
to do ego, principalmente em profis-
sionais ligados ao ensino e à exposi-
ção pública?

RD - Eu realmente nutro visceral-
mente uma aversão a todo e qualquer 
culto à vaidade pessoal, física ou inte-
lectual, em caráter patológico à cria-
ção de mecanismos de autoconven-
cimento pretensioso de sermos mais 
importantes do que aquilo que produ-
zimos como seres humanos. Não há 
como cegar-me à cultura recente do 
"popstarismo" nefasto, sobrepondo 

conceitualmente a essência dos es-
tágios de evolução da competência, 
criando personagens bem-sucedidos 
antecipadamente ao próprio preparo 
técnico-científico, adquirindo segui-
dores em mídias sociais como forma 
de massagear egos frágeis à procura 
de audiência, aceitação e reconheci-
mento, mesmo que fugaz. Apesar de 
respeitar vontades individuais daque-
les que assim se posicionam, man-
tenho minha retidão em apenas ser 
quem sou, expondo a verdade da mi-
nha rotina, tangenciando a moda de 
"exigências do mercado”, copiando o 
comportamento de manada. 

Em realidade, a vaidade é um inimigo 
que nos espreita nas sombras, es-
perando o momento certo de atacar-
-nos em sedução, alimentando o ego 
da pretensão de sermos mais do que 

somos como indivíduos nesse univer-
so de evolução espiritual. Luto, dia-
riamente, porque esse processo de 
envaidecer-se é universal sem elei-
ções particulares. Todos nós vivemos 
momentos de conflitos entre vaidade 
e humildade, pretensão e modéstia, 
entre querer ser e efetivamente ser. 
Para isso, pelo menos para mim, a 
convicção de sermos agraciados por 
Deus com o dom da vida, entendendo 
ser uma condenação do destino à prá-
tica da liberdade, à criação de meca-
nismos de evolução, sendo melhores 
amanhã do que fomos hoje, e convicto 
de que esse itinerário espiritual fare-
mos sempre sozinhos, controla todo 
e qualquer ataque externo ao que se 
propõe a bem fazer sem influências ou 
manipulações do mercado, do mundo, 
do “mais do mesmo”. 
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ROMD - Acredita ainda haver muitos 
preconceitos no meio da medicina, 
entre pares, pacientes e profissio-
nais de áreas consideradas, de um 
ponto de vista mais conservador, 
genericamente como “nobres”?

RD - Não sei! Sinceramente, não sei 
se existe necessariamente um pre-
conceito com áreas “nobres”. Penso 
que haja mais valorização ou aten-
ção mercadológica às áreas de maior 
exposição do resultado, somado ao 
comportamento humano natural de 
rechaçar o que nos parece difícil ou 
que requer mais tempo de dedicação à 
compreensão. Ante o questionamento, 
levanto até uma questão que me inco-
moda desde minha formação, que é 
a reserva de mercado intelectual es-
tratégica daqueles que, por vaidade 
ou medo da superação geracional, 
encastelam o conhecimento trans-
ferindo-o de maneira homeopática e 
dependente do orador.

Mas sinceramente, não tenho clarivi-
dência sequer se existe realmente um 
preconceito!

ROMD - Nas suas apresentações, 
foca a importância da função, a 
qual, por vezes, antagoniza com a 
expectativa estética, não querendo 
dizer que ambas não sejam conse-
guidas, na maioria dos casos. Mas, 
levanta questões sobre “a importân-
cia do resultado final na elaboração 
do caminho”, ou seja, do plano de 
tratamento. Diria que “os fins justi-
ficam os meios”?

RD - Sem que hajam extrapolações 
interpretativas, seguramente às rea-
bilitações “os fins justificam os meios” 
de maneira quase inegociável. Essa 
rigidez conceitual obviamente não se 
aplica às escolhas técnicas, sendo as 
mesmas estabelecidas de acordo com 
variáveis individuais, sociais, financei-
ras e profissionais; mas reitero que ao 
reequilíbrio funcional, objetivando o 
melhor desempenho fisiológico, é fun-
damental que haja obediência espar-
tana ao plano de tratamento traçado 
inicialmente a partir do assertivo diag-
nóstico, apresentado e aceito por to-
dos os atores envolvidos no processo. 

Essa postura particular que transfiro 
aos alunos e colegas, na formação in-
telectual e técnica, parte da observa-
ção crítica da construção histórica de 
reabilitações baseadas em empiris-
mo, praticando a ciranda de “tentati-
vas e erros” como balizamento ao re-
sultado. É imperativo que entendamos 

o funcionamento do sistema funcional 
adaptando-se fisiologicamente ao en-
velhecimento para estabelecer planos 
de tratamentos individuais, customi-
zados com pilares inquestionáveis 
(idade, sexo e padrão esquelético) e 
aplicá-lo na justificativa dos meios 
para obtenção do melhor resultado ao 
indivíduo que nos procura, ofertando 
o que há de mais mágico na relação 
humana: confiança.

ROMD - Se não fosse médico dentis-
ta, seria…?

RD - Sem que pareça retórica poética, 
mas não me vejo em outra profissão 
caso não pudesse ser médico dentis-
ta. Sincera e profundamente, alimen-
tei minhas mais fortes energias para 
dedicar-me com amor ao que decidi 
seguir como profissão. Mas se me 
permitem elaborar pensamentos cria-
tivos, regado por minha admiração à 
atividade e resultado, caso não fos-
se médico dentista gostaria de haver 
escolhido ser psicólogo ou militar de 
tropas especiais (por favor, não riam 
da loucura!)

ROMD – Que mensagem gostaria de 
deixar aos colegas portugueses?

RD - Sinto certo constrangimento em 
dissertar mensagens direcionadas, 
como se me fosse outorgada a unção 
de aconselhar ou estimular, na certe-
za de sermos iguais em evolução espi-
ritual e viajantes de um mesmo itine-
rário. Mas expresso, humildemente, a 
todos os colegas convicções que re-
gem minha trajetória pregressa e nor-
teiam meus passos futuros na busca 
de ser um ser humano melhor e, se 
assim for, serei sempre um melhor 
ator na profissão que escolhi seguir, 
amando até quando minhas energias 
me permitirem.

A primeira delas é desconstruir a ideia 
poética de que devemos “fazer o que 
amamos” como se a vida nos permitis-
se simplesmente abandonar responsa-
bilidades vitais, elegendo o prazer como 
caminho. Definitivamente, o que me 
rege por uma determinação de persona-
lidade é a responsabilidade de cumprir 
o que se compromete a ser executado, 
independente dos apupos pelo resulta-
do. O ser humano, médico dentista, terá 
uma vida com menos frustração e mais 
prazer ao despertar se amar o que deci-
diu ser como útil à humanidade, criando 
mecanismos que sejam para alimentar 
o amor pelo labor.

A segunda convicção é o controle da 
vaidade íntima, do fogo que queima 

em brasas lentamente nossa capaci-
dade de criar análise crítica sobre si 
mesmo, entorpecendo a capacidade 
de se perceber com o valor que efe-
tivamente temos naquele hiato tem-
poral da vida, inebriando conclusões 
do que ofertamos como resultado e 
impedindo que pratiquemos a simples 
propriedade de reconhecer erros co-
muns e inerentes à existência huma-
na. Esse conflito interno é cruel, pois 
nos limita a crescer, covarde, pois 
combatemos em ambientes imate-
riais e extremamente doloroso, pois 
nos desnuda colocando-nos em uma 
posição primitiva de quem realmente 
somos naquele exato momento da via-
gem de evolução. Mas, esse controle 
árduo e eterno nos alivia a alma, nos 
apresenta as reais e possíveis ferra-
mentas que somos capazes de aplicar 
para evoluir e nos escancara nosso 
estágio de evolução humana, íntima 
e profissional sem que hajam frus-
trações e deceções futuras. Aqui, dia-
riamente repito um mantra pessoal, 
como médico dentista: “quando achar 
haver chegado à perfeição do resul-
tado, não falhou como profissional… 
falhou como ser humano!”

Para que não me alongue tanto, cito 
uma terceira convicção de muitas 
outras, sigo obediente aos 4 estágios 
da Competência, idealizado por Noel 
Bursch na década de 70. Sugiro que 
leiam! Mas nesses estágios da com-
petência, consigo compreender a di-
ferença essencial entre humildade e 
modéstia, e edifico a máxima de que 
a bagagem intelectual sempre preva-
lecerá à técnica, impondo o simples 
concluir de que “só sabemos executar 
o que sabemos saber”. 

Por fim, deixo como reflexão uma pro-
funda referência de Friedrich Niet-
zsche: "E aqueles que foram vistos 
dançando foram julgados insanos por 
aqueles que não podiam escutar a 
música.".

Entrevista realizada na língua-mãe de 
Rafael Decúrcio 
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 A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) apresentou a revisão de 2021 das 
listas de modelos de Medicamentos 
Essenciais e de Medicamentos Essen-
ciais Pediátricos. Uma das principais 
novidades prende-se com a criação de 
uma secção dedicada às preparações 
dentárias. 

O fluoreto, que na versão anterior es-
tava inserido na área para vitaminas e 
minerais, passa a constar neste docu-
mento por ser indicado para as cáries 
dentárias. De igual forma, os produtos 
que contêm e que libertam fluor, no-
meadamente o diamino fluoreto de 
prata e o cimento de ionómero de vidro, 
integram esta secção. Com esta medi-
da, a OMS dá visibilidade às “doenças 
orais”, em particular “à cárie dentária 
não tratada”, que constitui um “pro-
blema significativo de saúde pública a 
nível global”. 

 A Federação Dentária Internacional 
(FDI), em cooperação com a Sociedade 
Internacional de Oncologia Oral (ISOO), 
está a criar uma aplicação móvel que 
se destina a ajudar os profissionais 
de saúde a gerirem as complicações 
orais, derivadas dos tratamentos on-
cológicos.

A FDI adianta que estão a trabalhar 
para criar uma ferramenta educa-

FEDERAÇÃO DENTÁRIA INTERNACIONAL

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

App para gerir complicações 
orais relacionadas com 
tratamentos oncológicos

Preparações dentárias integram 
lista de medicamentos essenciais

As listas de modelos da Organização 
Mundial da Saúde identificam os pro-
dutos, medicamentos e dispositivos 
médicos que devem ser disponibiliza-
dos pelos governos e estar acessíveis 
às populações. São atualmente uti-
lizadas em mais de 150 países. A Fe-
deração Dentária Internacional (FDI) 
considera, por isso, que esta medida 
é “fundamental para incrementar o 
acesso a estes produtos e para ajudar 
a reduzir o encargo da cárie dentária”.  

No caso desta nova secção, a propos-
ta e respetivas candidaturas foram 
lideradas pelo Programa de Saúde 
Oral da OMS e por diferentes centros 
que colaboram com a organização. A 
versão inicial, que contou com o apoio 
da FDI, recomendava a inclusão da 
pasta de dentes com flúor. Porém, o 
Comité da OMS optou por adicionar a 
pasta de dentes com flúor como uma 

formulação para o fluoreto e não como 
uma entrada completa. Por isso, para 
a revisão de 2023 (as listas são revistas 
a cada dois anos), os peritos pediram 
à organização para que “identifique e 
defina o flúor alternativo que contém 
formulações recomendadas para utili-
zação na prevenção da cárie dentária”. 

A integração das preparações dentá-
rias nestas listas representa um passo 
importante no combate à prevalência 
da cárie dentária não tratada, ao pro-
porcionar maior igualdade em termos 
de acesso aos produtos essenciais 
para uma boa higiene oral. 

cional e de partilha científica, com o 
propósito de ser utilizada pelas equi-
pas multidisciplinares de oncologia. A 
app, que deverá ser lançada este ano, 
está a ser desenvolvida no âmbito do 
projeto Oral health and Cancer: Colla-
borative Care and Patient Education.

A ISOO é uma organização indepen-
dente, sem fins lucrativos, que tem 
a missão de promover o intercâmbio 
científico entre os profissionais de 

saúde que atuam na oncologia e na 
terapia citotóxica, bem como a par-
tilha de recursos educacionais para 
pacientes e de orientações para os 
profissionais, relacionadas com o im-
pacto da doença na saúde oral. 

Em comunicado, a FDI refere que o 
trabalho conjunto com a ISOO vai per-
mitir unir “os pontos fortes” das orga-
nizações em prol da melhoria da qua-
lidade de vida dos doentes de cancro. 
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“Um grande leitor começa por 
ser formado em casa”

José 
Eduardo 
Agualusa,
escritor
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romancista, 
contista, 
cronista e 
autor de 
literatura 

infantil. Não é fotógrafo, 
mas é com uma exposição 
de fotografias da sua 
autoria, entrelaçadas 
nos seus textos, em “O 
mais belo fim do mundo”, 
que podemos ver a mais 
recente obra de José 
Eduardo Agualusa. 
Partindo desta mostra, 
que está exibição em 
Maputo até meados de 
fevereiro, e rumará 
depois a outros países, 
o escritor abriu o seu 
livro de memórias sobre 
os últimos três anos, o 
rumo da humanidade, 
o processo criativo e os 
sonhos.

É
ROMD - “O Mais Belo Fim do Mundo” 
abre o livro de memórias da humani-
dade ou do escritor?

JEA - É um livro de memórias. É um 
testemunho sobre estes últimos três 
anos e é uma reflexão feita através de 
contos, de crónicas, que escrevi para o 
jornal brasileiro O Globo. Acaba por ser 
uma história resumida da humanidade 
neste período. 

ROMD - Divide a vida entre Portugal, 
Brasil e Moçambique. Como foi a pan-
demia vivida nestes três países?

JEA - Eu sempre trabalhei em casa 
como escritor, então a minha expe-
riência foi diferente. É evidente que a 
experiência em Angola não é igual à 
de Portugal ou do Brasil. Desde logo, 
Angola e Moçambique foram países 
que sofreram muito menos, o número 
de mortos foi extremamente reduzido, 
quando comparado com Portugal ou 
Brasil. 

Passei uma parte deste período em 
Portugal, numa primeira fase, e depois 
passei em Moçambique, uma parte em 
Malabane e outra na Ilha de Moçambi-
que, e em qualquer casa não vivia esta 
pandemia de uma forma tão dramática 
como no Brasil e em Portugal. 

ROMD - Num espaço de um ano, es-
creveu dois romances que abordam o 
“fim do mundo”. Acredita que estamos 
perante o fim de um ciclo, em que 
o mundo terá que necessariamente 
reinventar-se? 

JEA - Sim. Acredito que esta pandemia 
e outros desastres naturais que estão 
a decorrer – todos os dias temos notí-
cias de inundações, secas, furacões, 
etc. – significam que há um modelo de 
exploração dos recursos naturais que 
claramente não está a funcionar. Não 
podemos continuar com esse modelo. 
Logo aí, acredito que estamos no fim 
de um ciclo. Depois, também acho que 
tudo vai acontecer mais rapidamente 
agora. Quando olho para trás, eu vi 
surgir por exemplo os computadores, 
que depois de aparecerem tudo acon-
teceu muito depressa, os telemóveis, a 
internet. Este tipo de avanços também 
vai ser cada vez mais rápido. Estamos 
no meio de uma grande revolução e as 
coisas não podem continuar como têm 
sido até agora, acredito que estamos no 
limiar de um tempo novo.  

ROMD - Dizem que a história é cíclica. 
Perante a ascensão da extrema-di-
reita, o enfraquecimento das demo-
cracias, o clima de intolerância e a 
falta de empatia, corremos o risco de 

"O Corvo", de José Eduardo Agualusa   
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vermos novamente o mundo dividido 
entre “os vivos e os outros”?  

JEA - Eu acho que as redes sociais 
espelham uma realidade que já existia 
antes. Só se tornou mais óbvia, mais 
clara, ou seja, sempre houve pessoas 
com um certo tipo de ideias, com medo 
do progresso, das grandes transfor-
mações. Esta ascensão mais ou menos 
repentina da extrema-direita tem tudo 
a ver com isso, com uma série de trans-
formações muito rápidas e com medo 
do que essas transformações suscitam 
em determinadas camadas sociais e 
pessoas. Sempre houve pessoas ca-
pazes de enfrentar e liderar essas mu-
danças, e pessoas que têm medo das 
revoluções, e, portanto, que se opõem 
a essas mudanças. Estamos a assistir 
a isso agora. São ciclos, eu acho que a 
ascensão do Trump, de alguma forma, 
legitimou um certo pensamento mais 
conservador, mais reacionário. Depois 
da sua queda, acredito que vamos as-
sistir outra vez a um refluxo dessa ex-
trema-direita. Acho que ela já chegou 
onde podia chegar, não acredito que vá 
aumentar muito mais. 

ROMD - A história ensinou-nos algu-
ma coisa…

JEA - Sim, quando olhamos para trás, 
é óbvio que a humanidade vem evoluin-
do. Tenho essa experiência enquanto 
escritor de romances históricos. Tenho 
um romance passado no séc. XVI/XVII 
e depois outro no séc. XIX. No séc. XVI/
XVII, a humanidade era infinitamen-
te pior do que é hoje. Ou seja, estas 
pessoas que vemos hoje com um pen-
samento mais conservador, algumas 
delas estariam talvez à vontade nesse 
tempo, mas outras, mesmo as mais 
conservadoras seriam consideradas 
avançadas. Num tempo em que as pes-
soas eram queimadas vivas por ques-
tões religiosas, em que a escravatura 
era legal em quase todos os países do 
mundo. Ainda no séc. XIX, havia pes-
soas que não acreditavam que fosse 
possível acabar com a escravatura, o 
Eça de Queiroz não acreditava. Então, 
quando se olha para trás, percebemos 
muito rapidamente e de forma muito 
óbvia que a humanidade tem vindo a 
evoluir, do ponto de vista ético, mo-
ral, mas sempre houve momentos 
de refluxo. Normalmente é isso que 

acontece. A um avanço muito rápido 
sucede-se um pequeno recuo e depois 
outro avanço e outro pequeno recuo, 
mas no cômputo geral a humanidade 
vem avançando. Portanto, acredito que 
mesmo com estes recuos não temos 
outra solução senão seguir em frente. 

ROMD - Sendo um otimista como en-
cara este futuro?

JEA - Com otimismo. Como disse, vão 
haver sempre recuos, movimentos 
mais conservadores, mas que estão 
destinados a ser derrotados.

ROMD - Podemos ser salvos pela lite-
ratura? 

JEA - Acho que se lê mais hoje, com 
toda a certeza do que antigamente. É 

Exposição «Gramática do Instante e do Infinito» reúne fotografias e textos sobre a Ilha de 
Moçambique  
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muito óbvio, quando se compara o pa-
norama editorial dos dias de hoje com 
aquilo que existia antes do 25 de abril. 
Não tem comparação possível. Hoje 
editam-se muito, mesmo muito, mais 
livros do que em 1974, sendo que a 
população se manteve. O que significa 
que há muito mais gente a ler hoje do 
que naquela época. Não tenho a menor 
dúvida. Também quando estou nas 

feiras do livro ou em eventos literários, 
vejo a presença de muitas pessoas jo-
vens. A maior parte dos meus leitores 
são jovens. Um grande leitor começa 
por ser formado em casa. Os filhos co-
meçam a ler porque veem os pais.

ROMD - Como é que um estudante de 
agronomia e silvicultura foi parar à 
escrita?

JEA - Já escrevia quando fui para agro-
nomia. Já gostava muito de escrever 
e tive vários colegas que acabaram 
por ser escritores. É o caso do Luís 
Cardoso, que há poucos dias ganhou o 
Prémio Oceanos. 

Sempre houve literatura em qualquer 
área. No meu caso, foi acontecendo 
naturalmente. Comecei a escrever e 
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a publicar em revistas e jornais ainda 
era estudante de agronomia, depois 
comecei a trabalhar como jornalista, 
depois publiquei o meu primeiro livro, 
e foi um processo natural.  

ROMD - Há uns tempos referiu que 
a “intenção de qualquer escritor é 
publicar”. Isso não coloca pressão 
no processo criativo? O que é que o 
inspira?

JEA - Acho que um escritor tem que 
se alimentar de tudo o que está à sua 
volta. Tudo o aquilo que nos revolta ou 
nos apaixona é material para a litera-
tura. Portanto, o dia a dia, o quotidia-
no, as notícias dos jornais, os sonhos, 
as conversas com as pessoas, tudo 
isso é material para a literatura. 

ROMD - É romancista, contista, cronis-
ta e autor de literatura infantil. Em que 
estilo se sente mais realizado?

JEA - Eu quando escrevo um conto 
posso ter um prazer enorme enquanto 
estou a escrever aquele conto, como te-
nho quando escrevo um romance. Ago-
ra o romance leva mais tempo, é uma 
maratona. Um conto é um sprint. São 
prazeres diferentes, mas gosto de fazer 
e experimentar tudo, de escrever para 
canções, por exemplo. São prazeres um 
pouco diferentes, mas não fundamen-
talmente diferentes. 

Os estilos vão surgindo organicamente. 
A questão dos contos, das crónicas, 
tenho uma obrigação, por assim dizer, 
porque tenho o compromisso de escre-
ver para jornais e revistas. E é uma boa 
disciplina. Quando começo a escrever 
um romance, tenho que criar primeiro 
algumas condições para ter mais tempo 
para escrevê-lo. Às vezes começa por 
ser uma ideia. Posso sonhar com um 
enredo, começar a escrever um conto 
e um personagem que se destaca, mas 
a partir de um certo momento, quando 
o romance começa a crescer dentro de 
nós, aí ele também se impõe e nos obri-
ga a trabalhar, a procurar esse tempo 
certo para o ir organizando.

ROMD - Como é que a sua paixão, a 
literatura, e o seu hobbie, a fotografia, 
se fundem e culminam com a exposi-
ção que está patente no Centro Cultu-
ral Português de Maputo?

JEA - Primeiro, porque a fotografia e 
qualquer forma de arte me comovem, 
me intrigam, me suscitam interroga-
ções e inquietações. Portanto, também 
me ajuda a escrever. Posso escrever 
a partir de uma fotografia, porque um 
romance começa assim, a partir de 
alguma coisa que nos inquieta, nos co-
move. Fazer fotografia também sempre 
me ajudou enquanto escritor, porque é 
uma forma de colecionar imagens que 
depois, enquanto escrevo, me podem 
ajudar na construção do romance. 

Esta exposição surgiu um pouco por 
acaso. A Lucia Bertazzo, designer bra-
sileira, viu algumas fotografias minhas 
e, como tem uma editora, decidiu fazer 
um livro com essas fotos e pediu-me 
um texto. Eu tinha alguns poemas que 
tinha escrito nesse mesmo período, en-
quanto fotografava, sobre a Ilha de Mo-
çambique e surgiu assim o livro que se 
chama “Gramática do Instante e do In-
finito”. Depois surgiram possibilidades 
de expor essas fotografias. A pandemia 
atrasou um pouco o processo, até que 
foi possível fazer no Centro Cultural 
Português em Maputo, a pedido do João 
Pignatelli, diretor do instituto Camões, 
que organizou tudo. Foi uma conjunção 
de vontades e coincidências. 

ROMD - É mais fácil, ou mais rápido, 
captar a emoção através de uma foto-
grafia do que de um livro? 

JEA - Talvez, mas para mim não. Sei que 
não sou fotógrafo. O fotógrafo vai ativa-
mente atrás da imagem, eu sou tímido, 
às vezes vejo uma coisa que me interes-
sa e não tenho coragem de ir fotografar. 
Sou melhor escritor, ficcionista, do que 
fotógrafo. Por isso, para mim é mais fá-
cil fazer isso através da literatura do que 
da fotografia.

ROMD - Chegou a referir que Moçam-
bique é uma história de amor. É onde 
se sente em casa? Ou considera-se um 
cidadão do mundo, uma vez que já viveu 
em tantas cidades? 

JEA - A identidade constrói-se em movi-
mento, em viagem, é a soma das expe-
riências de vida. Gostaria de passar mais 
tempo em Angola e de ter lá os meus 
livros. Sou bastante otimista em relação 
a Angola, acho que entrou numa dinâmi-
ca de democratização que já dificilmente 
terá retorno, ainda que haja forças in-
teressadas em contrariar esse avanço 
democrático. O país tem uma coisa 
boa neste momento: tem um partido 
que está no poder que ganhou alguma 
maturidade ao longo destes anos e tem 
uma oposição forte, bastante organizada 
e convincente, e isso é importante. É 
uma grande diferença em relação a Mo-
çambique, por exemplo, que tem várias 
debilidades: uma oposição fraca, o exér-
cito é frágil e o próprio poder também é 
frágil. Há uma soma de fragilidades que 
facilitam a emergência de movimentos 
retrógrados e conservadores.   

ROMD - Continua a acreditar que “o so-
nho é revolucionário”?

JEA - Continuo, porque tudo começa 
através do sonho. Não há nenhum gran-
de movimento que não comece com 
alguém sonhando.

ROMD - O que o faz sonhar neste mo-
mento?

JEA - O que fazia antes. Continuo a lutar 
por um mundo mais justo, menos de-
sigual, menos bruto, menos violento. A 
escrita é sobretudo reflexão e se um livro 
ajudar alguém a refletir, a questionar, já 
é bom. 
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