
 
 

Caros Colegas 

 

“Choosing Wisely Portugal – Escolhas Criteriosas em Saúde” é 

um programa de educação para a saúde iniciado em 2012 nos 

Estados Unidos da América pelo American Board of Internal 

Medicine. O programa foi posteriormente implementado em diversos 

países, incluindo Austrália, Brasil, Canadá, Itália, Japão, Nova 

Zelândia, Reino Unido e Suíça. 

 

Tem-se verificado que alguns doentes realizam exames e 

intervenções desnecessárias, com subsequentes piores resultados 

em saúde, insatisfação com os serviços prestados e gastos não 

justificados. Incluem-se nestes cuidados intervenções sem eficácia 

comprovada e/ou com uma relação risco-benefício ou custo-

benefício desfavoráveis. 

 

Neste sentido, foi criado o programa Escolhas Criteriosas em Saúde 

que apresenta como objetivos principais a melhoria da relação 

médico-doente, o evitar de riscos associados à sobreutilização de 

métodos diagnósticos e terapêuticos e a promoção de cuidados de 

saúde centrados no doente. Com a implementação do programa 

Escolhas Criteriosas em Saúde pretende-se ainda ajudar médicos e 

doentes a comunicarem sobre exames e tratamentos 

desnecessários, de modo a permitir escolhas em saúde adequadas e 

baseadas em evidências científicas. 

 

Em Portugal, as recomendações emitidas pelo programa 

“Choosing Wisely Portugal – Escolhas Criteriosas em Saúde” são 

da responsabilidade dos Colégios da Especialidade da Ordem 

dos Médicos, com o apoio de outras entidades de saúde. 

 

No nosso Colégio não podíamos deixar escapar esta oportunidade de 

liderar as Escolhas Criteriosas em Saúde Oral, pois se não o 

fizéssemos, outros se apropriariam da função, e seguramente com 

maior e mais eficaz máquina publicitária e exposição mediática... 



 

O Colégio de especialidade de Estomatologia foi um dos 

primeiros 15 Colégios de especialidade a aderir ao programa e já 

disponibilizou cinco recomendações prevendo-se que 

brevemente sejam publicadas outras, que estão em fase de 

finalização. 

 

A coordenadora das recomendações é a Dr.ª Rosário Marques, 

assistente hospitalar graduada do Serviço de Estomatologia do 

Centro Hospitalar de Lisboa Central (Hospital de São José). 

 

No futuro próximo pretende-se que além dos estomatologistas, 

também os médicos internos de especialidade, orientados pelos 

seus respetivos orientadores, possam propor recomendações 

devidamente fundamentadas à Direção do Colégio de 

especialidade, que, depois de conveniente validação, poderão ser 

divulgadas neste mesmo sítio da Ordem dos Médicos.  

Estas recomendações, além do interesse para os profissionais, 

podem ser consultadas pela população geral e constituem-se em 

valor curricular para os especialistas e médicos internos que as 

produzam, pois terão a validação da Direção do Colégio de 

especialidade de Estomatologia e serão sinónimo do "estado da 

arte" na nossa especialidade. 

 

Para consultar as Escolhas Criteriosas já disponíveis basta clicar: 

https://ordemdosmedicos.pt/escolhas-criteriosasem-saude/sobre-

choosing-wisely/. 

 

Tendo em conta a necessidade de apresentar formato similar, podem 

apresentar projetos de recomendações à Dr.ª Rosário Marques 

pelo correio eletrónico rosario7marques@gmail.com 

 

Saudações 

 

J. Serafim Freitas 

(presidente da Direção do Colégio de especialidade de 

Estomatologia da Ordem dos Médicos) 


