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SPEMD, A MAIS ANTIGA SOCIEDADE MÉDICA PORTUGUESA

A Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina 
Dentária (SPEMD) é uma Sociedade científica com 99 

anos e com uma história muito rica e preenchida. É a mais 
antiga Sociedade médica portuguesa. Desde março do cor-
rente ano que assumimos a sua direção. 

Tendo um programa que, nos aspetos mais significativos, 
é de continuidade em relação às presidências anteriores, os 
seus órgãos dirigentes nacionais sofreram uma renovação 
muito significativa de membros, na sua maioria jovens, mas 
já com experiência profissional, científica e de organização 
muito acima da média, o que é fundamental para levar a 
cabo as funções a que estamos estatutariamente obrigados 
para com os nossos associados. 

Dr. João Carlos Sampaio Fernandes.

ceria com a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), os seus 
associados a nível internacional. Nesse sentido, participa-
mos com direito a voto nas reuniões da Federação Dentária 
Internacional (FDI). É nosso objetivo fazer e incrementar a 
cada vez mais urgente e necessária colaboração com outras 
instituições científicas. 

Já temos parcerias institucionais e Sociedades Afiliadas, 
que atualmente são a Sociedade Portuguesa de Ortopedia 
Dentofacial (SPODF), a Sociedade Portuguesa de Endodon-
tologia (SPE), a Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala 
(SPTF), a Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporoman-
dibular e Dor Orfoacial (SPDOF), a Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade do Porto (FMDUP), a Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL), 
a Universidade Católica Portuguesa – Polo de Viseu, a  

É nosso objetivo fazer e incrementar 
a cada vez mais urgente e necessária 
colaboração com outras instituições 

científicas 

Este ano, nos dia 12 e 13 de outubro, o Congresso Anual da SPEMD 
decorre perto de Lisboa, no Centro de Congressos Lagoas Park. A 

organização é da responsabilidade do Dr. Bruno Seabra e o programa 
científico e abrangente foi desenhado pela comissão científica presidida 

pelo Prof. Doutor Jaime Portugal

Prof. Doutor Jaime Portugal, antigo presidente da SPEMD e 
diretor da sua revista científica, apresenta muitos motivos 
para chamar os estudantes de medicina dentária, os médi-
cos dentistas, os médicos estomatologistas, os higienistas 
orais, os assistentes dentários e os técnicos de prótese den-
tária. 

Realçamos os cursos e as conferências ministrados 
pelos Professores Jorge Perdigão (Dentisteria Operatória),  
Carlos Saratti (Estética), Ronald Ordinola-Zapata e Rui Perei-
ra da Costa (Endodontia), David Herrera (Prevenção), Sérgio 
Bernardes (Implantologia), Fórum de Medicina Oral (Carlos 
Polis Yanes, Carmen Martin, Pedro Trancoso e Luís Monteiro), 
Fórum de Reabilitação Oral (Pedro Couto Viana, Luís Redinha, 
Jorge André Cardoso e Rui Falacho), Fórum de Odontopedia-
tria (Tábata Alvarez Muro, Filipa Roque, Ana Luísa Costa e 

A SPEMD publica regularmente a Revista Portuguesa de 
Estomatologia e Medicina Dentária, exclusivamente cientí-
fica, com revisores de reconhecida qualidade, que atingiu 
já um nível elevado de indexação científica. Função de alta 
relevância e prioritária para os corpos diretivos, tendo em 
conta que, em Portugal, as alternativas são muito escassas. 
A Sociedade tem ainda como função representar, em par-

Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz, a Miúdos  
Otimistas Miúdos Saudáveis (MOMS), a Associação Portu-
guesa de Higienistas Orais (APHO), a European Society of 
Cosmetic Dentistry (ESCD), o Grupo IFE/Revista Saúde Oral 
e o Grupo Maxillaris. 

A Sociedade tem ainda como funções importantes a atri-
buição do Patrocínio Científico, que valoriza a formação con-
tínua e torna os eventos menos onerosos para os nossos 
sócios; o apoio monetário aos sócios que se desloquem ao 
estrangeiro para apresentar trabalhos científicos; e a atribui-
ção dos Prémios Congresso SPEMD e o Prémio de Investiga-
ção. Uma das nossas organizações mais recentes e que pelo 
seu espólio merece ser visitado é o Museu da Estomatologia 
e Medicina Dentária da SPEMD. 

Para além de organizar várias ações de formação contí-
nua, a SPEMD organiza o seu congresso anual, que decor-
re sucessivamente nas cidades de Lisboa, Porto e Coimbra. 
Este ano, nos dias 12 e 13 de outubro, o Congresso Anual 
da SPEMD decorre perto de Lisboa, no Centro de Congressos 
Lagoas Park. 

A organização é da responsabilidade do Dr. Bruno Sea-
bra, e o programa científico multidisciplinar e abrangente, 
que foi desenhado pela comissão científica presidida pelo  

João Carlos Ramos), Fórum de Ortodontia, Fórum de Investi-
gação (Jorge Perdigão e Ronald Ordinola-Zapata), para além 
dum curso para assistentes dentários.

A partilha do conhecimento científico na nossa área com-
pleta-se com comunicações e posters, cujos resumos serão 
publicados num número especial da Revista da SPEMD. Con-
vidamos os congressistas a submeterem atempadamente os 
seus trabalhos.

Tudo faremos para vos receber na SPEMD e neste nosso 
próximo evento científico. n

Temos  um programa que, nos aspetos 
mais significativos, é de continuidade em 

relação às presidências anteriores

Cordiais saudações,

Médico Dentista licenciado em 1981 pela ESMDP (atual Facul-

dade de Medicina Dentária da Universidade do Porto - FMDUP); 

Professor Catedrático e Diretor do Mestrado em Reabilitação 

Oral da FMDUP; presidente da SPEMD.


