
Quem o diz é Gerhard Seeberger, presidente da FDI – Federação Dentária Internacional, que participou 
na cerimónia de abertura da 28ª edição do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, e que 
congratulou o país pelo caminho percorrido na introdução da medicina dentária no SNS 
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PORTUGAL MOSTRA AO MUNDO A IMPORTÂNCIA DA 
MEDICINA DENTÁRIA NO SNS

O encontro anual dedicado à discussão dos novos avanços 
tecnológicos e científicos no âmbito da medicina den-

tária, que este ano se estreou na FIL – Feira Internacional de 
Lisboa, juntou mais de seis mil congressistas durante três 
dias. No ano em que a capital recebeu, pela primeira vez, 
o congresso do European Association of Osseointegration 
(EAO), este é o segundo grande evento da área da saúde 
oral na cidade num curto período temporal. 

Como é habitual, o congresso da Ordem dos Médicos 
Dentistas (OMD) inaugurou com a presença do bastonário 
Orlando Monteiro da Silva, que fez questão de recordar o 
“longo caminho percorrido” desde os anos 80 até à atualida-
de. Nessa altura, lembrou, “apenas 5% a 10% da população 
tinha acesso à medicina dentária”, um cenário que foi alte-
rado ao longo das últimas décadas, não só pelo crescente 
investimento em sensibilização, mas também pela dinâmi-
ca de crescimento económico que ofereceu poder de com-
pra à generalidade das pessoas. No entanto, o responsável 
máximo da OMD aponta que “há ainda muita estrada para 
percorrer” no que diz respeito à massificação do acesso às 
consultas e aos tratamentos de medicina dentária. 

Em cima da mesa estavam, os dados do recente Baró-
metro da Saúde Oral, cujos números não são particular-
mente animadores. De acordo com o documento, mais de 
um terço dos portugueses (31,6%) admite nunca visitar um 
dentista ou só o faz em casos de extrema necessidade, sen-
do que destes, cerca de 23% dizem não o fazer por inca-
pacidade financeira. A questão monetária é, para António 
Correia de Campos, presidente do Conselho Económico e 
Social (CES), “desconcertante” pelos dados que levou para 
a abertura do congresso. “O pagamento no ato pelo próprio 
cliente é feito em 55% dos casos”, revelou, continuando a 
explicar que “os seguros de saúde responsabilizam-se por 
15%, os subsistemas públicos por 12%, o cheque dentista 
e os planos de saúde por 8% e os 7% restantes por crédi-
to ou complacência”. Para o antigo Ministro da Saúde dos 
Governos de António Guterres e José Sócrates, este cenário 
mostra que “a saúde oral sempre foi o parente pobre da 
medicina”. 

Mais dentistas no SNS?
Durante a mesma cerimónia, houve ainda tempo para 

ouvir as palavras deixadas pelo secretário de Estado da 
Saúde, António Sales, que aproveitou a oportunidade para 
reforçar as mensagens políticas do novo Governo relativa-

mente ao setor. “Desde 1 de setembro de 2016 foram reali-
zadas mais de 180 mil consultas a cerca de 110 mil utentes”, 
começou por enunciar, afirmando ainda que “foi possível dar 
acesso à medicina dentária nos centros de saúde a mais de 
150 mil utentes do SNS, tendo sido realizados mais de 335 
mil tratamentos”. 

No entanto, mostrou-se consciente do “trabalho que ain-
da há por fazer” neste tema, reforçando a intenção anuncia-
da pelo primeiro-ministro António Costa na altura da cam-
panha eleitoral. Na altura, o líder do Governo anunciava a 
extensão do programa Cheque-Dentista a todas as crianças 
a partir dos dois anos de idade, quando atualmente só é 
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possível beneficiar desta oferta a partir dos seis anos. “Com 
certeza que o faremos no horizonte temporal da presente 
legislatura”, remata. 

Esta é uma medida que merece concordância geral e 
Gerhard Seeberger, o recém-eleito presidente do FDI – 
Federação Dentária Internacional, não foi exceção, fazen-
do questão de congratular o país pelos esforços no âmbi-
to da melhoria do acesso à medicina dentária. “O projeto 
de Portugal para incluir a medicina dentária nos cuidados 
primários em todo o território abre um importante prece-
dente para aquilo que deveríamos atingir globalmente”, 
defende. 

“Como aumentar a criação de valor”?
Este ano, pela primeira vez, o congresso OMD apostou 

numa programação diversificada e enriquecedora, quer do 
ponto de vista científico, quer no que diz respeito a aven-
turar-se com um negócio próprio na área da medicina den-
tária. Além dos dados do último Barómetro da Saúde Oral, 
que evidenciam uma fraca consciência da importância da 
saúde oral, os números do Diagnóstico à Empregabilidade 
2018 mostram também que continua a existir uma elevada 
percentagem de médicos dentistas (45%) a exercer em con-
sultório próprio, embora sejam cada vez mais aqueles que 
optam por prestar serviços a diversas clínicas e consultórios 
em simultâneo.  

Para motivar a assistência e, quem sabe, incentivar à cria-
ção de novos negócios próprios neste setor, a organização 
convidou o especialista em economia Camilo Lourenço para 
protagonizar uma palestra sobre Empreendedorismo na 
Medicina Dentária. O jornalista, além de contar com uma série 
de livros no seu curriculum, assina diariamente um espaço de 
comentário no Facebook, A Cor do Dinheiro, que é, ele mes-
mo, um exemplo prático de “criação de valor” – uma expres-
são que prefere, em detrimento de empreendedorismo. “Não 
gosto muito da palavra empreendedorismo”, diz, justificando 
que a expressão value creation é mais representativa daquilo 
que um empresário ou um trabalhador deve fazer. “A criação 
de valor é aquilo que nos distingue”, reforça. 

Ao longo de mais de uma hora, Camilo Lourenço partilhou 
ideias e conceitos fundamentais a qualquer negócio, inde-

pendentemente da área em que se insere, com uma sala 
cheia de curiosos. Entre as várias dicas que foi deixando à 
plateia, fez questão de sublinhar a importância de, no caso 
de um consultório de medicina dentária, o empreendedor 
decidir em qual das áreas do negócio se deve centrar, se na 
prática médica, se na gestão. “É incompatível estar a tratar 
dentes e a gerir uma empresa”, defende, acrescentando que 
é também “fundamental” para um gestor ter Key Perfor-
mance Indicators (KPI), de forma a que seja possível medir 
o que é feito. “KPIs são fundamentais, é assim que se mede 
a gestão”, diz. 

Além do discurso motivacional, o conferencista deixou ain-
da algumas sugestões de ações de marketing que, no caso 
da medicina dentária, podem ajudar a potenciar o negócio. 
Uma delas passa, por exemplo, pela oferta de check-ups 
“por ações de promoção da medicina dentária aos miúdos 
no regresso ás aulas”, uma forma de atrair novos pacien-
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tes e, em simultâneo, sensibilizar as famílias para a impor-
tância da saúde oral. É aqui que entra algo que considera 
essencial, a relação de confiança entre médico dentista e 
paciente, mas também uma gestão “emocional” que permi-
ta aprofundar esta ligação. Como exemplo, Camilo Lourenço 
utilizou o caso de uma lavandaria norte-americana que, em 
pleno período de crise financeira, decidiu colocar um cartaz 
à porta em que garantia a oferta de uma limpeza para quem 
estivesse desempregado e à procura de uma nova oportuni-
dade profissional. Quem precisasse e utilizasse este serviço, 
diz, nunca mais se esqueceria do gesto e voltaria assim que 
tivesse condições económicas. “Aquela, para mim, seria a 
lavandaria da minha vida”. 

Em suma, o conferencista acredita que continua a fazer 
sentido empreender em Portugal e que para isso basta ter 
consciência de que é necessário criar valor, distinguir-se dos 
demais, apostar numa relação de confiança com os clientes 
– ou, neste caso, pacientes – e medir tudo aquilo que se faz 
a nível de gestão. Aludindo às dificuldades por que têm pas-
sado, de forma geral, os media, Camilo Lourenço rematou a 
palestra alertando os médicos dentistas. “O meu setor está 
falido, vocês ainda vão a tempo de salvar o vosso”, conclui. 

Acupuntura na medicina dentária?
A  acupuntura médica é uma técnica milenar com mais de 

3000 anos, com origem na China. Ainda que se possa dividir 
em acupuntura tradicional e médica, é esta última que tem 
vindo a conquistar espaço na prática médica e prestígio ao 
longo dos últimos 30 anos, sendo inclusivamente reconhe-
cida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como eficaz 
na abordagem de diferentes condições. 

NÚMEROS BARÓMETRO DA SAÚDE 
ORAL 2019 

31%
É a percentagem da população que tem dentição com-

pleta

48,6%
Portugueses com falta de dentes naturais que não têm 

dentes de substituição

17,6%
Representa a fatia da população que admite lavar os 

dentes três vezes por dia

31,6%
Nunca vai ao médico  dentista ou só o faz em caso de 

extrema necessidade

35,7%
Percentagem da população que não visita o médico 

dentista há mais de um ano

22,8%
Entre aqueles que nunca vão ao médico dentista, esta 

é a percentagem que afirma não o fazer por insuficiência 
económica

FONTE: 
www.omd.pt/content/uploads/2019/11/barometro-saude-oral-2019.pdf

A sua utilização no tratamento da dor crónica ou como fer-
ramenta para diminuir a ansiedade está comprovada cien-
tificamente, um dos principais motivos pelos quais alguns 
médicos dentistas recorrem a esta técnica. “Uso muito para 
controlo de ansiedade”, partilha Hugo Ferraz, médico dentis-
ta e professor na Universidade Fernando Pessoa, que defen-
de que apenas “o velho do Restelo diz que não existem 
evidências” da sua eficácia. O especialista, que começou a 
frequentar um curso de medicina tradicional chinesa há cin-
co anos, explica que esta é uma opção a considerar como 
complemento quando os pacientes têm fobia de médicos 
dentistas ou se sentem muito nervosos antes de um trata-
mento dentário. “Vemos esta técnica como complementar”, 
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SOFIA ARANTES E OLIVEIRA: 
OMD “FOI, SEM DÚVIDA, UMA APOSTA GANHA” 

Três perguntas à presidente da Comissão Organizadora do OMD 2019

Como médica dentista, quais considera que são principais desafios do setor agora e num futuro próximo?
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças orais afetam desproporcionalmente os membros da socie-

dade em desvantagem social e/ou económica, causando desigualdades na saúde oral que são evitáveis e consideradas 
injustas numa sociedade moderna.

Como foi descrito numa missiva elaborada pela Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) em setembro, no que respeita à saú-
de oral, e segundo a FDI - World Dental Federation, o conceito implica assegurar não só o acesso a cuidados fundamentais 
de saúde oral, mas também profissionais de saúde oral orientados para as necessidades da população, benefícios fiscais e 
um aumento do financiamento público para os cuidados de saúde oral e a sua promoção, tratamento, reabilitação e cuida-
dos paliativos. Assim, um dos principais desafios para o setor é aumentar a acessibilidade da população a bons cuidados 
de saúde oral.

Algumas medidas já elencadas e que devem tomar forma no futuro próximo são a implementação de benefícios fiscais 
no acesso a cuidados de saúde oral e próteses dentárias; mecanismos de comparticipação relativos a consultas, tratamen-
tos e reabilitação em medicina dentária; a carreira de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito dos 
cuidados de saúde primários; médicos dentistas nos hospitais do SNS e Serviço Regional de Saúde dos Açores e da Madeira 
para assegurar o tratamento da população hospitalizada, vítimas de acidentes e pacientes especiais e a medicina dentária 
na medicina do trabalho, assegurando cobertura para os trabalhadores.

O secretário de Estado da Saúde referiu, durante o Congresso  OMD 2019, a intenção de reforçar o número de 
consultórios de medicina dentária no SNS, mas também de apostar em maior sensibilização da população para a 
importância da saúde oral. Como olha para esta questão da medicina dentária no SNS?

A proximidade que gera a presença do médico dentista no SNS promove precisamente essa maior sensibilização da 
população para a saúde oral. O distanciamento que inconscientemente é feito por muitos entre a saúde geral e a saúde 
oral é um sofisma que nasce logo aquando da implementação do SNS sem medicina dentária. Batalhamos cada vez mais, 
e com suporte de evidência científica que foi amplamente discutido neste congresso, para que toda a população perceba a 
importância da saúde oral na promoção da saúde geral. Como indica o Barómetro da Saúde Oral, desenvolvido pela Ordem 
dos Médicos Dentistas, temos quase um terço da população portuguesa que nunca visita o médico dentista ou apenas o faz 
em situação de extrema necessidade. Esses são números que devem sofrer alteração para o bem da saúde da população.

 
De forma geral, ficou satisfeita com a nova localização do OMD e com a forma como decorreu?

A nova localização do Congresso da OMD em Lisboa, na FIL, proporcionou um aumento do espaço da Expodentária, que 
este ano contou com a participação de 145 empresas. As condições de um espaço como a FIL possibilitam uma área mais 
confortável, com o evento a decorrer praticamente todo no mesmo plano. Corredores amplos e auditórios confortáveis, com 
qualidade acústica e de visualização. Penso que foi, sem dúvida, uma aposta ganha.

concorda Carlos Faria, médico no serviço de Estomatologia 
do Centro Hospitalar Universitário de São João, que se assu-
me “favorável ao ensino pré-graduado” desta disciplina. 

Os participantes, que discutiam o tema no âmbito do dia 
dedicado às Competências Setoriais, foram unânimes em mos-
trar preocupação com a falta de regulação na lei portugue-
sa, o que leva, segundo Maria João Rodrigues, a que existam 
“cabeleireiros, historiadores ou curiosos” a fazer acupuntura. 
A professora associada da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Coimbra defende que são necessárias “regras muito 
específicas”, algo que merece concordância de Hugo Ferraz. “O 
pior que pode acontecer é existir um vazio legal”, diz. 

Novo espaço da Expodentária
Como manda a tradição, o Congresso da Ordem dos Médi-

cos Dentistas (OMD) regressou este ano com nova edição da 
Expodentária, a zona de exposição  e de vertente comer-
cial do encontro anual. Para celebrar a 28ª edição, o espa-
ço escolhido foram três dos quatro pavilhões da FIL – Feira 
Internacional de Lisboa, onde marcaram presença cerca de 
145 empresas do setor para dar a conhecer as novas solu-
ções tecnológicas, os novos produtos e acessórios essenciais 
à prática clínica. 

Segundo Sofia Arantes e Oliveira, presidente da Comissão 
Organizadora, este novo local “permitiu aumentar o espaço 
do congresso para 22 mil metros2” que, assim, puderam ser 
explorados pelos “mais de seis mil congressistas” inscritos 
na edição deste ano. De forma geral, os expositores mos-
traram-se satisfeitos com a nova localização e condições de 
instalação, tendo sido capazes de divulgar os seus projetos 
e produtos. 

A contribuir para uma melhor organização do espaço e 
mais fácil consulta dos expositores inscritos, a OMD criou, 
pela primeira vez, uma aplicação móvel com vários obje-
tivos. Por um lado, contribuir para tornar o congresso um 
evento mais verde e sustentável do ponto de vista ambien-
tal e, por outro, para ser possível consultar, de forma prática 
e rápida, toda a programação do OMD 2019 e da Expoden-
tária 2019. Tudo isto, garante Sofia Arantes e Oliveira, fez do 
congresso “uma verdadeira experiência imersiva”. n

Francisco de Almeida Fernandes

Fotografias gentilmente cedidas pela organização


