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E D I T O R I A L

Outubro é o MÊS da SPEMD!

Em Outubro de cada ano, a SPEMD realiza duas das suas mais relevantes actividades: decorrem o

Congresso (agora na sua XXVIII edição) e o Mês da Saúde Oral (este ano, na sua 9ª edição).

Tratam-se de duas realizações de grande relevo e de grande significado para a SPEMD e para a profissão: 

• no Congresso, reunimo-nos para actualização científica, para intercâmbio e para convívio: cumprimos um dos mais nobres obje-

ctivos da nossa Sociedade, assegurando a valorização técnico-profissional do nosso desempenho e fazendo pública expressão do

alto nível a que as profissões ligadas à Saúde Oral são praticadas em Portugal; a presença de colegas estrangeiros de renome e

de colegas portugueses de grande craveira garantem a qualidade do programa do Congresso;  a valiosa (e numerosa) participa-

ção de autores que apresentam posters traduz e consubstancia o Congresso da SPEMD como um momento adequado para a

apresentação da actividade científica (básica e clínica) que em Portugal vai decorrendo, com brilho e com benefício colectivo;

• no Mês da Saúde Oral (em parceria com a Colgate), a SPEMD promove de forma activa e com grande repercussão comunitária

uma das suas mais estimulantes missões: proporcionar aos portugueses uma ocasião de aumentarem a sua informação sobre

doenças orais, estimular as populações a melhorarem a sua formação em Saúde Oral e divulgar perante os cidadãos a alta quali-

dade dos profissionais de Estomatologia e Medicina Dentária que os servem; a abertura (generosa) dos consultórios ao público,

a realização dos rastreios de Saúde Oral, a consciencialização do estado de Saúde Oral de cada pessoa e a recolha (e posterior

tratamento estatístico) dos dados obtidos – são passos decisivos que a SPEMD tem vindo a assegurar ao longo destes 9 anos,

proporcionando, de forma incontornável, elementos credíveis para a definição do retrato da condição oral dos portugueses e

garantindo a divulgação de muito fortes mensagens de prevenção e de promoção da Saúde.

Estes desideratos apenas são possíveis pela adesão entusiasmada dos colegas que participam no Congresso e que aderem ao

Mês da Saúde Oral – a quem, reconhecida, a Direcção da SPEMD agradece o empenho e a participação. 

Assim, com o vigor destas realizações, poderemos dizer, com propriedade, que “Outubro é o MÊS da SPEMD!”.
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