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As principais apostas desta direcção da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e 

Medicina Dentária (SPEMD) são a divulgação do conhecimento científico e o apoio à cria-

ção de ciência.

Quanto ao primeiro ponto, além do trabalho desenvolvido com esta revista, temos feito, 

juntamente com os Conselhos Regionais da SPEMD, um esforço para aumentar e diver-

sificar a oferta à comunidade cientifica de acções de formação de qualidade. Em primeiro 

lugar, apostamos no nosso Congresso Anual, que este ano se realiza na “Antiga, Mui Nobre, 

Sempre Leal e Invicta Cidade do Porto”. Esperamos poder contar com a presença de todos 

neste evento, que oferece um programa multidisciplinar, com diversos conferencistas de 

renome e que pretende abranger as várias vertentes da prática clínica de todos os médicos 

estomatologistas e médicos dentistas. Por outro lado, porque prometemos alargar geogra-

ficamente a nossa oferta e pretendemos acordar até as mentes mais adormecidas, temos 

colocado o nosso maior empenho na organização das “Noites da SPEMD”. Gostaríamos 

que todos encarassem estas reuniões de carácter mais informal como um espaço para 

o debate franco sobre os temas que mais nos preocupam na nossa prática clínica diária.

Quanto ao segundo objectivo, a SPEMD reitera o compromisso de apoiar a investigação 

cientifica realizada na área da saúde oral, em Portugal. Como tal, instituímos o “Prémio 

de Investigação SPEMD” cujo propósito é premiar e estimular o gosto pela investigação 

científica e se destina aos membros mais jovens da nossa comunidade cientifica. Todos os 

sócios da SPEMD que frequentem actualmente o 5º ano do Mestrado Integrado em Medicina 

Dentária ou que o tenham concluído no ano lectivo de 2008/2009 se podem candidatar. Serão 

considerados os trabalhos de investigação em todas as áreas da Medicina Dentária, que 

sejam originais e não se encontrem publicados nem submetidos para publicação em nenhu-

ma revista científica. Serão aceites trabalhos de investigação laboratorial, experimentação 

animal, estudos epidemiológicos  e ensaios clínicos. Serão ainda considerados os trabalhos 

de revisão sistemática. Se preenches os requisitos, não percas tempo e candidata-te até 

ao dia 6 de Agosto.

Por fim, no seguimento do esforço que temos feito para que a SPEMD seja um espa-

ço privilegiado para o debate do conhecimento científico, convidamos todos os colegas a 

apresentarem os seus trabalhos, em forma de poster ou comunicação oral, no Congresso 

Anual da SPEMD. Os resumos de todos os trabalhos aceites serão publicados nesta revista.
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