
O SERVIÇO DE SAÚDE ORAL (SSO) surge em 1994 impulsionado sob 

proposta da Dra. Ermelinda Alves, Diretora Regional da Saúde à data, e do 

Dr. Rui Adriano Freitas, então Secretário Regional dos Assuntos Sociais, 

sensibilizados pelo trabalho desenvolvido na década de 80 por três 

Médicos Dentistas do sector privado que, no Funchal e no Porto Santo, 

dedicavam parte do seu tempo ao atendimento de crianças oriundas de 

famílias com poucos recursos económicos.  

Sob a coordenação do Dr. Gil Alves, o Serviço de Saúde Oral, com base no 

CS do Bom Jesus, inicia a sua atividade com consultas para crianças entre 

os 3 e os 13 anos.  

Concomitantemente foi iniciado um programa escolar levado a cabo por 

grupos de monitores de saúde oral que entre a década de 90 e 2010 iam 

percorrendo as escolas do 1.º Ciclo, desenvolvendo ações pedagógicas em 

prol da prevenção e da consciencialização para hábitos de Saúde Oral e 

em que eram realizados bochechos de flúor. 

Mas a expansão não ficava por aqui e em dezembro de 2004 é aberto um 

polo no CS do Porto Moniz. 

Em setembro de 2009, toma posse uma nova Coordenadora do SSO, a 

Dra. Maria do Carmo Silva, que se propõe continuar a contribuir para o 

progressivo crescimento do SSO, não só no que aos CSP dizia respeito, 

mas também nas atividades no exterior.  

No entanto, no ano seguinte, e principalmente em resultado da crise 

económica que então se fazia sentir, verificou-se um desinvestimento na 

área da promoção da Saúde Oral nas escolas. 

Em 2010, é iniciado o atendimento aos utentes adultos (+65), inicialmente 

no Porto Moniz e no Porto Santo e, em 2013, no CS Bom Jesus o que 

permitiu o acesso de um importante segmento populacional cada vez 

maior. 

Em 2016 a Coordenação é assumida pela Dra. Liliana Vasconcelos que com 

o aliviar das restrições orçamentais, imprimiu uma nova dinâmica ao SSO. 



Em 2017, o SSO regista uma nova expansão com a descentralização para 

se iniciarem consultas: 

- Em julho no CS de Machico;  

- Em setembro no CS de São Vicente; 

- Em novembro no CS de Câmara de Lobos.  

Entretanto, em 2019, a Coordenação do SSO será assumida pela Dra. Ana 

Catarina Melo, que cederá o seu lugar em Julho do ano seguinte, já em 

plena fase da pandemia do SARS-CoV-2 (COVID-19), ao Dr. João Marques 

Teixeira. 

É em outubro de 2020 que é inaugurado um gabinete de Médico Dentista 

CS da Calheta, para abranger os concelhos da Calheta e da Ponta do Sol.  

Com esta progressiva descentralização, o CS do Bom Jesus passou a 

atender apenas os utentes residentes nos concelhos do Funchal, Ribeira 

Brava e Santa Cruz, mas nem por isso, o trabalho em ambiente de CSP 

diminuiu pois, em 2021, um novo desafio se coloca ao SSO: alargar a faixa 

etária de abrangência no que às crianças e jovens diz respeito, passando 

dos 3 anos 13 anos para dos 0 aos 18 anos, uma medida implementada a 

partir de setembro de 2021 e recebida com grande satisfação pelos 

utentes e sociedade em geral. 

No que concerne aos CH desde 1973, ano da inauguração do "Hospital da 

Cruz de Carvalho", atual Hospital Dr. Nélio Mendonça, que a 

Estomatologia constava das especialidades à disposição dos utentes. Em 

2009 surge a proposta de criação de um Serviço de Urgência de 

Traumatologia da Face, Cabeça e Pescoço e, em 2011, os Médicos 

Dentistas passam então a fazer parte dos CH, em conjunto com a 

Estomatologia e sob a alçada da especialidade de Cirurgia Plástica. 

 

Todavia é importante referir que esta expansão é fruto de um esforço 

orçamental e governativo e é marcada por fases e decisões que 

contribuem para o desenvolvimento do Serviço de Saúde Oral. Entre elas 

estão: 



- Em 1994 a criação do SSO 

- Em 2010 a introdução da MD nos CH. 

- Em 2021, a aprovação e implementação do Decreto Legislativo Regional 

n.º 11/2021/M, de 18 de Maio, que "Estabelece a carreira de médico 

dentista no SESARAM, EPERAM", um diploma que define, de forma 

inovadora e pioneira no nosso País, uma carreira própria no SRS para os 

Médicos Dentistas, reconhecendo a sua diferenciação profissional, 

permitindo contribuir para a melhoria da qualidade na prestação de 

cuidados de Saúde Oral aos utentes e na qualificação e no 

desenvolvimento técnico-científico dos respetivos profissionais criando-

se, desta forma, um estímulo para um percurso de diferenciação 

profissional, com etapas exigentes.  

Com a criação da carreira permite-se uma fusão e uma certa paridade 

entre os CH e os CSP possibilitando uma melhor comunicação dos e entre 

os profissionais, para benefício dos utentes e com estas a criação da 

Direção de SSO/E/MD. 
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