
 
 
 
 

 

  

Actividade da direcção do 

COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE ESTOMATOLOGIA 

 
 

 
As últimas eleições para a direcção do Colégio da Especialidade de Estomatologia (DCEE), relativas ao triénio 
2015/2018, agora biénio 2015/2017, datam de 26 de Março de 2015. 
 
Desconhece-se quando decorrerão as próximas eleições, mas o novo Estatuto da Ordem dos Médicos determina 
que seja nos primeiros 6 meses que se seguem à tomada de posse da nova direcção. A tomada de posse do Sr. 
Bastonário decorreu a 8 de Fevereiro de 2017 e foi seguida pelas tomadas de posse das direcções das Secções 
Regionais. Segundo o actual Regulamento, a nova direcção do Colégio de Estomatologia terá 9 elementos e não 
10, como tem sido, pelo novo formulário de proporções. 
 
A presente direcção, com tomada de posse a 30 de Abril de 2015, é constituída por Ana Rita Gonçalves Simão 
(Sul), Francisco António Ribeiro Proença (coordenador Sul), Helena de Fátima Ventura Bugada (Sul), Jorge 
Serafim Moreira de Freitas (coordenador Norte), Maria de Fátima Ferreira Simões de Carvalho (coordenadora 
Centro), Maria do Rosário Vilela Cardoso Malheiro (Sul - presidente), Maria Olímpia Filipe Alves Delgado 
(Centro), Miguel André Duarte Martins (Centro), Rui Duarte Castro Moreira (Norte), Sónia Cristina Castro Ramos 
de Matos Viegas (Norte). 
 
A última Assembleia Geral decorreu a 7 de Março de 2015, na Sala Miguel Torga da sede da Secção Regional do 
Centro da Ordem dos Médicos, em Coimbra.  
Entre 7 de Março de 2015 e 6 de Maio de 2017, a DCEE reuniu três vezes em 2015 (6.6.2015 - Coimbra, 
18.7.2015 - Porto, 12.12.2015 - Porto), seis vezes em 2016, já por videoconferência a partir das sedes das 
Secções Regionais (14.1.2016, 4.10.2016, 14.11.2016, 20.11.2016, 13.12.2016, 28.12.2016) e quatro vezes em 
2017 (25.1.2017, 9.3.2017, 3.4.2017 e 3.5.2017). A acta de cada reunião foi sempre assinada e entregue na 
reunião seguinte. Outras reuniões e sessões de trabalho decorreram, por diferentes atribuições de alguns dos 
membros da direcção, entre as quais as relativas à elaboração da Rede de Referenciação Hospitalar (RRH), por 
exemplo a 24.5.2016 (Sec. Estado), 5.7.2016, 26.7.2016, 21.10.2016 (ACSS), 30.11.2016, 2.12.2016 (DGS). 
 
Para além das questões de expediente, administrativas e de interlocução com os secretariados da OM e com 
outras direcções e grupos e de emissão dos pareceres solicitados, foram parte dos temas discutidos: Idoneidade 
Formativa e Internato, Nomeação de júris de avaliação de saída de internato, Nomeação de peritos médicos; 
Nomeação de representantes junto de simpósios e congressos, Revisão do Programa de Internato, Redes 
Nacionais de Referenciação, Processos de Averiguação Sumária/ Processos Disciplinares, Urgência. 
 
A maioria do trabalho decorreu, diariamente, online. Por ordem no tempo, são apenas exemplos: 
 
Custeio dos MCDTs / ACSS - Painel de Peritos do Grupo de Trabalho de Estomatologia 
Retomaram-se as reuniões com a ACSS. Prosseguiu, através da presença do Dr. Francisco Proença, a pesada 
tarefa de construção de uma contabilidade de custos, com o objectivo do cálculo de preço, por acto e de 
elencagem de alguns deles com a CMF.  
 
Processo Disciplinar Nº 144/13-SRN 
Emitiu-se parecer técnico-científico sobre a 2ª fase do Processo Disciplinar N.º 5-2013 e nomeou-se perito 
médico. 
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Regulamento Geral dos Colégios  
Emitiu-se parecer sobre a proposta de alterações ao projecto, elaborada pela Secção Regional Sul.  
 
Adictologia 
Acompanhou-se o debate sobre a criação da competência de Adictologia. 
 
Medicina Militar 
Acompanhou-se o argumentário sobre a criação da competência de Medicina Militar. 
 
Atribuição anual de Idoneidade Formativa  
Procedeu-se à sua revisão anual. São serviços com idoneidade formativa, podendo admitir internos, os Hospitais 
de S. João (CHSJ), de Sta. Maria (CHLN), CHUC, S. José (CHLC) e Hospital de Braga. Mantiveram idoneidades 
segmentares o Hospital de D. Estefânia - CHLC (até 6 meses em Estomatologia Pediátrica e, posteriormente, 
também até 6 meses, em Ortodôncia) e o Hospital de S. Bernardo - Setúbal (até 6 meses em Cirurgia).O IPO de 
Coimbra manteve também 6 meses, na área da Cirurgia Oncológica da Cabeça e Pescoço.  
Reconheceu-se capacidade ao CHP para receber 2 internos/ano. 
Visitou-se o CHVNG/Espinho, a quem se atribuiu idoneidade formativa e capacidade para receber 1 interno/ano. 
 
Neurorradiologia 
Acompanhou-se a interlocução entre a direcção do Colégio de Neurorradiologia e o CNE, desencadeada pelo 
caso de rotura de aneurisma não assistido precocemente no HSJosé. 
 
Formação em Medicina Dentária 
Discutiu-se a entrevista do Prof. Pinhão Ferreira à revista Saúde Oral de Junho de 2015. 
 
Irregularidades no horário das Urgências  
Respondeu-se à interpelação do presidente da Secção Regional Centro. 
 
Reunião com os estomatologistas do Serviço de CMF e Estomatologia do Hospital de Sto António 
Foram convidados a participar na reunião de 18 de Julho de 2015 da direçcão do Colégio, apenas tendo 
comparecido a Dra. Conceição Queiroga, o Dr. Carlos Miranda e o Dr. Valdemar Gomes.  
 
Visita para aferição de Idoneidade Formativa e determinação de capacidades  
Visitou-se o Serviço do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, reconhecendo-se-lhe idoneidade 
formativa para 20 meses em Clínica Estomatológica. 
 
Processos de Averiguação Sumária 
Emitiu-se parecer sobre os processos 111/14 e respondeu-se a nova interpelação sobre o 61/13. 
 
Processo Disciplinar 
Emitiu-se parecer sobre o processo 80/2015. 
 
Processo Disciplinar 120/2015 
Emitiu-se parecer técnico-científico e nomeou-se perito médico. 
 
Urgência 
Emitiu-se opinião sobre prestação do serviço de Urgência. 
 
Artigo de Medicina Dentária na Revista da Ordem dos Médicos  
Emitiu-se opinião negativa sobre a eventual publicação de artigo.  
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Portaria sobre licenciamento de Clínicas e Consultórios Dentários 
Emitiu-se parecer sobre mais um projecto de revisão de Portaria. 
 
Processo de Averiguação Sumária 
Emitiu-se parecer sobre o processo 201/14. 
 
XXII Congresso da Sociedade Portuguesa de Ortodontia (7.10.2015) 
O Colégio foi representado pelo Dr. Miguel Martins. 
 
MOSTREM 
Foi possível apoiar, nas 3 Secções Regionais, os internos que apresentaram a nossa especialidade. 
 
 
Estágios no estrangeiro 
Informaram-se internos sobre a regulamentação que rege estes estágios. 
 
Urgência 
Emitiu-se parecer sobre prestação do serviço de Urgência, conforme proposto em documento do CNIM. 
 
Documentos de caracterização dos serviços para reconhecimento de idoneidade formativa 
Enviou-se correio electrónico aos directores de Serviço e coordenadores de Unidades funcionais, alertando para 
a insuficiência de informação prestada por alguns, para avaliação por parte da DCEE. 
 
Júri de avaliação final do Internato, época Fevereiro / Abril 2016 
Foi possível corrigir a nomeação, tendo as provas decorrido no Hospital de Setúbal. 
 
Registos Cirúrgicos 
Emitiu-se parecer sobre documento em elaboração pelo Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade. 
 
Projecto-piloto de médicos-dentistas nos CS 
Manifestámos acordo com carta posteriormente enviada pelo Sr. Bastonário ao Sr. Ministro Adalberto 
Fernandes, depois de junto do primeiro termos listado as razões de darmos por imprópria a orientação para 
doentes com patologia sistémica. 
 
Reunião Geral de Colégios (11.2.2016 - Lisboa) 
A DCEE fez-se representar pelo Dr. Francisco Proença e pela presidente. 
 
Visita para aferição de Idoneidade Formativa  
Visitou-se o Serviço do Centro Hospitalar de S. João, tendo sido emitido relatório para melhor adequação dos 
formadores e da formação, continuando-se a reconhecer-lhe idoneidade formativa para 36 meses de Clínica 
Estomatológica. 
 
Custeio dos MCDT / ACSS - Painel de Peritos do Grupo de Trabalho de Estomatologia 
Prosseguiu, através da presença do Dr. Francisco Proença, o trabalho de determinação de valores de custeio de 
MCDT. A mudança de direcção da ACSS parece, no presente, ter abandonado este objectivo. 
 
Visita para aferição de Idoneidade Formativa  
Visitou-se o Serviço do CHLO - Hospital de Egas Moniz, tendo sido emitido relatório e continuando a não ser 
possível reconhecer-lhe idoneidade formativa. 
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Novo modelo de constituição dos júris de avaliação final do internato 
Acompanhou-se a interlocução entre os vários colégios e emitiu-se parecer sobre o novo modelo. 
 
Representantes das Secções Regionais da direcção do Colégio nas Redes de Referenciação Hospitalar (RRH) 
Para satisfazer a solicitação dirigida pelo Sr. Secretário de Estado ao Sr. Bastonário, foram propostos os Drs. Rui 
Moreira (SRN), Miguel Martins (SRC) e Rita Simão (SRS). 
 
Despacho 6696/2016, da Secretaria de Estado, 20 de Maio 
A Dra. Rosário Malheiro, na qualidade de presidente da DCEE, foi nomeada responsável pela elaboração da RRH 
de Estomatologia. 
 
Secretaria de Estado - Redes de Referenciação Hospitalar (RRH), 24 Maio/2016 
Por reunião de 15 direcções de Colégios, representadas pelos(as) respectivos(as) presidentes, com o Sr. 
Secretário de Estado, Prof. Fernando Araújo, deu-se início ao trabalho de elaboração da RRH. Fomos informados 
de que o 1º capítulo seria transversal a todas as RRH e elaborado pela Secretaria de Estado.  
 
Oncologia Pediátrica 
Acompanhou-se o processo de demissão da direcção do Colégio da sub-especialidade. 
 
 
 
Vagas para formação específica em Estomatologia – Posição abusiva da OMD  
A OMD voltou a dirigir-se à ACSS, por carta de 20.5.2016, pedindo o terminus do internato de Estomatologia. 
Repetiu, quase sem transformações, a carta datada de 3.1.2015. Entendeu o Sr. Bastonário da OM que não se 
justificava renovar a carta que tinha dirigido à ACSS, a 3.3.2015, junto de quem o assunto não mereceria mais 
considerações que as já promovidas, até porque esta tinha mantido a orientação formativa estomatológica, e a 
abertura de todas as vagas sugeridas pela Ordem dos Médicos. 
 
"A prática da cirurgia ortognática é susceptível de ser incluída nos actos da Medicina Dentária?" 
Respondeu-se negativamente a este pedido de esclarecimento, dirigido pelo gabinete jurídico às especialidades 
de Estomatologia e de Cirurgia Maxilo-facial, na sequência de interpelação feita por membro do Colégio de 
Estomatologia. 
 
Competência em Doenças Autoimunes 
Acompanhou-se a interlocução entre direcções de Colégios. 
 
Novo Plano Nacional para a Promoção da Saúde Oral 
Por solicitação do Sr. Bastonário, emitiu-se parecer, onde se explanaram todas as reservas que o plano nos 
merece. 
 
XXXVI Congresso Anual da SPEMD , 7.10.2016, Porto 
A DCEE foi representada pelo Dr. Serafim de Freitas. 
 
Grupo de trabalho para formação em Cirurgia de Emergência 
Tem-se acompanhado a sucessão de intervenções e manifestos do coordenador, Dr. Carlos Mesquita. 
 
Unidades Móveis de Saúde Oral 
Emitiu-se parecer sobre proposta de portaria oriunda da DGS, que tinha sido alvo de grupo de trabalho em 2010. 
 
Rede de Referenciação Hospitalar (RRH) 
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Os 5 meses finais de 2016 tiveram a sua elaboração como objectivo fundamental, dado o urgente mandato da 
OM e da Secretaria de Estado. Estabeleceu-se interlocução com as direcções dos Serviços e Unidades, para sua 
melhor caracterização (actividades, MCDT, GDH, dotação de equipamentos, necessidades, etc), cruzando-se os 
dados com os da ACSS. Repetiram-se sessões de trabalho com os mandatados (ARS, DGS, ACSS, DCEE), ainda que 
as tarefas tenham decorrido primordialmente online. 
 
Júri de avaliação final do Internato, época Fevereiro / Abril 2017 
Completou-se a nomeação, tendo as provas decorrido no serviço do Hospital de S. João, a 26 e 27 de abril. 
 
Eleição de novo Bastonário - Campanha eleitoral  
Seguiu-se a campanha dos 4 candidatos. 
 
Projecto de reformulação do programa de Formação Específica 
Fez-se o levantamento das propostas e visões colectadas ao longo do tempo e intensificou-se o debate sobre o 
documento da direcção do Colégio de cuja redacção ficou encarregue o Dr. Serafim de Freitas (SF). Convidou-se 
a Dra. Catarina Fraga, interna do serviço do HSJoão, para trabalhar com SF e a DCEE neste desiderato, passando 
a estar presente na hora final de cada reunião da DCEE. 
 
Tomada de posse do Sr. Bastonário 
A DCEE foi representada pela presidente. 
 
Tomada de posse da direcção da SRS - OM  
A DCEE foi representada pela presidente. 
 
 
Colégio de Cirurgia Maxilo-Facial (CMF) 
Enviou-se correio eletrónico ao presidente, pedindo esclarecimento sobre eventual dispensa do estágio de 18 
meses em Estomatologia, proporcionada por essa direcção de Colégio, a uma interna simultaneamente médica-
dentista. Aguarda-se resposta. 
 
Dia Mundial da Saúde Oral 
A presidente esteve presente na iniciativa conduzida pela DGS. 
 
Formação em Estomatologia / 1 : " O Essencial em… Doença Bacteriana" 
Desencadeou-se o processo que conduziria à primeira acção de formação conduzida pela DCEE e que decorreu 
no dia 8 de abril de 2017, sábado, na sede da SRC da OM, com a participação de cerca de 65 médicos dos quais 
34 internos de Estomatologia. 
 
I Meeting da Sociedade Portuguesa de Implantologia e Osteointegração (Coimbra, 27.5.2017) 
A DCEE será representada pela Dra. Fátima Carvalho. 
 
Pedido de "equivalências" em formação específica de CV de médico-dentista, interno de Estomatologia,  
Emitiu-se parecer e proposta ao Conselho Nacional da Pós-Graduação da OM. 
 
Portaria sobre licenciamento de Clínicas e Consultórios Dentários 
Emitiu-se mais um parecer sobre mais um projecto de revisão de Portaria. 
 
Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Vila Nova de Gaia 
Nomearam-se três peritos médicos, conforme solicitado pelo juiz, desconhecendo-se o conteúdo do processo. 
 
....................................................................................................................................................................... 
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Dos muitos factos ocorridos, no intervalo de tempo em apreço, é relevante citar: 
 
1 - A Portaria nº 147/2016, de 19 de Maio, que: 
 1.1 - Revogou a Portaria 82/2014, de 10 de Abril (em que a Estomatologia e a Endocrinologia 
"desapareciam do mapa hospitalar")  
 1.2 - Revogou a Portaria 123-A/2014, de 19 de Junho, que regulamentava as RRH. 
 1.3 - Suspendeu a classificação dos hospitais até todas as RRH estarem completas, nos termos do. 
"Artigo 3.º 
 
Classificação dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde 
 
1 — Os hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde classificam -se em grupos, de acordo com 
as respetivas especialidades desenvolvidas, a população abrangida, a capacidade de formação, a diferenciação 
dos recursos humanos, o modelo de financiamento, a classificação dos seus serviços de urgência e a 
complexidade da produção hospitalar. 
2 — As especialidades são incluídas nos respetivos grupos de classificação das instituições hospitalares por 
despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, após concluído o processo de aprovação de 
todas as RRH. 
3 — A lista das instituições hospitalares do SNS por grupo e por Administração Regional de Saúde é publicada 
após a aprovação das RRH para todas as especialidades." 
 
2 - Termos um novo Bastonário, o Sr. Dr. Miguel Guimarães. 
 
Dos factos a ocorrer, salienta-se a greve dos médicos prevista para 10 e 11 de Maio de 2017. 
 
 
 
      Pela direcção do Colégio de Estomatologia, a presidente, 
 
 
                    Rosário Malheiro 
 


