
APHO: Promoção
da arte e da

ciência da

Higiene Oral
Num espaço de partilha de saberes, a Associação Portuguesa de Higienistas

Orais (APHO) tem pugnado pela defesa e afirmação da classe, veiculando para

tal o papel do higienista oral na educação e prevenção das doenças orais. Em

entrevista ao «ExLLbrls», Fátima Duarte, presidente, e Sandra Ribeiro, vice-

-presidente da Instituição tecem uma retrospetiva da evolução desta profissão,

que tem granjeado, progressivamente, um meritório reconhecimento no seio

da Medicina Dentária.

Sandra Ribeiro, vice-presidente da Instituição e Fátima Duarte, presidente

Qara fazermos uma con-
I textualização, quando surge

a Associação Portuguesa de Higienistas
Orais (APHO) e quais os objetivos que

presidiram à sua criação?

A Associação Portuguesa de Higienistas

Orais (APHO) é uma Associação privada, sem

fins lucrativos e políticos, que tem como

missão a promoção da arte e da ciência da

Higiene Oral, através da fomentação de uma

política de qualidade na prestação de

cuidados de Saúde Oral, a promoção de

padrões de excelência na conduta profissional

e ética do higienista oral e consciencialização

da população sobre os benefícios da

prevenção. A APHO surge em 1989, três anos

após a formação dos primeiros higienistas

em Portugal e, em simultâneo, com o

aparecimento da legislação da profissão e

da Associação. Foi cedo que se percebeu que

a profissão beneficiava se os profissionais da

área estivessem unidos e, desta forma, um

grupo de colegas do 2° curso promoveu o

movimento associativo, primeiramente de

forma muito rudimentar sendo a sede social

a casa de uma das higienistas e as reuniões

preparatórias feitas num café das grandes

avenidas da capital. Os objetivos primários

assentavam na salvaguarda dos direitos dos

profissionais, na promoção da comunicação

e na cooperação entre higienistas e, ainda,

como uma profissão nova, proporcionar a

representação social da mesma.

Quem é o higienista oral e qual o âmbito

de atuação?

O higienista oral é um profissional da área

de diagnóstico e terapêutica que presta

cuidados de saúde preventivos e terapêuticos

na saúde oral do indivíduo, da família e da

comunidade, com abrangência bio-psico-

-sociaL A natureza da sua formação profissio-

nal providencia uma base científica sólida, e

capacita o profissional para a avaliação crítica

e integração seletiva das novas descobertas

científicas e avanços tecnológicos que

emergem na prática profissional O higienista

oral exerce a sua atividade em clínicas

privadas, hospitais e centros de saúde,

instituições de ensino, instituições para

idosos, instituições para indivíduos com



necessidades especiais, entre outras. A

formação de higienistas orais, em Portugal,

inicia-se em 1984, sessenta anos mais tarde

do que em outros países da Europa. A criação

deste novo tipo de profissionais surge pela

elevada prevalência das doenças orais,

nomeadamente da cárie dentária e da doença

periodontal, e pela crescente consciência de

que estas doenças podiam ser prevenidas,

sobretudo pela implementação de estraté-

gias preventivas e de educação. Assim, o

maior enfâse dado à profissão foi a vertente

comunitária com implementação de estraté-

gias de Saúde Pública Oral, com o objetivo

de promover a Saúde Oral em contexto

escolar, o que ainda hoje constitui a principal

função dos higienistas orais integrados no

Sistema Nacional de Saúde. No início, a

formação de higienistas, em Portugal, era uma

formação do tipo profissional, com uma

vertente prática muito acentuada, com o

objetivo de fornecer ao futuro profissional

competências técnicas muito fortes. Contudo,

a natureza multidimensional do conheci-

mento e a intervenção dos higienistas orais

obrigaram a uma reformulação do perfil de

competências que interage entre as várias

áreas do conhecimento, nomeadamente,

Ciências Básicas, Ciências Biomédicas,
Ciências do Comportamento e Ciências

Sociais. A reforma introduzida, por um lado

pela integração no sistema de Ensino Superior

e, por outro, pelo processo de Bolonha, levou a

alterações nos planos curriculares, e

consequentemente no que se espera de um

futuro profissional nesta área da Saúde.

Enquanto importantes interlocutores da

Medicina Dentária, como a Associação

define o papel dos higienistas orais?

O papel dos higienistas orais é essencial-

mente o da promoção da saúde e prevenção

das doenças orais. Este profissional tem uma

ação determinante na educação para a saúde

dos pacientes, ajudando-os a manter o melhor

nível de Saúde Oral possível. A sociedade

coloca uma exigência crescente na prevenção

das doenças orais e no acesso a cuidados de

Saúde Oral e, neste contexto, o higienista

continua a ser uma peça importante na

provisão destes cuidados. Esta crescente

importância dada à Saúde Oral, e a evolução

vertiginosa desta área nas últimas décadas,

reflete cada vez mais a necessidade de

profissionais autónomos, habilitados a

exercer uma prática clínica baseada na

evidência, capazes de trabalhar em diversos

contextos e de se adaptarem eficazmente à

mudança.

Tendo a Associação Portuguesa de Higie-
nistas Orais como missão "promover a arte

e a ciência da Higiene Oral", que ações

são desenvolvidas para efetivar esta

premissa?

São levadas a cabo iniciativas de formação e

desenvolvimento profissional contínuo de

forma a dar cada vez maior visibilidade à

profissão. Neste sentido, são desenvolvidas

atividades como participação nas federações

europeia e internacional com o objetivo de

unificar a profissão, o congresso anual,

formações em contexto da área e noutras

Ciências Sociais, patrocínio científico em

iniciativas de instituições parceiras, colabo-

ração com revistas da área da Medicina Den-

tária, entre outras. A criação de uma revista,

a breve prazo, é também um dos objetivos e

como espaço de permuta de conhecimentos,

onde se partilhem saberes e se publiquem

trabalhos e projetos que sejam desenvolvidos

por higienistas. Também será fomentada a

cooperação com instituições do Estado e

organismos representativos de outras classes

profissionais, no sentido de divulgar a Higiene

Oral e emitir pareceres de carácter profissio-

nal e científico.

A APHO, ao pugnar por "promover padrões

de excelência na conduta profissional e

ética do higienista oral", almeja potenciar

a qualidade da Medicina Dentária em

Portugal?
Neste aspeto não restam dúvidas. A conduta

dos higienistas orais portugueses tem-se

pautado pelo rigor, responsabilidade, quali-

dade e profissionalismo. Ao estar integrado

numa equipa, este, munido dessas capacida-

des, contribui para a prestação de melhores

cuidados de saúde e garante a complemen-

taridade de assistência, de forma decisiva

para a manutenção da Saúde Oral. A conduta

ética é cada vez mais importante, numa

sociedade e num ambiente técnico-científico

em permanente mutação e evolução. Os

desafios são diversos e diferenciados e

exigem uma adaptação constante, reptos aos

quais a APHO tem prestado particular

atenção.

No ADN da Instituição radica uma aposta

paradigmática na formação. Assim sendo,

em que domínios é que esta é ministrada?

A formação é oferecida em todos os domínios

das áreas que se relacionam com a prática

profissional dos higienistas orais, passando

pelas áreas clínicas onde o higienista pode

intervir, nomeadamente, a Periodontologia,

Ortodontia, Prostodontia, Cariologia,
Dentisteria, Medicina Preventiva, Higiene

Oral, Saúde Pública, Epidemiologia, Bioesta-

tística, mas também pelas Ciências Sociais e

do Comportamento, Ciências Biomédicas e

de Enfermagem e das Tecnologias da Saúde,

sempre com o enfoque do papel do higienista

oral nestas áreas. A auscultação corrente aos

associados sobre as necessidades de
formação é efetuada no sentido de promover

formações que vão de encontro a essas

necessidades. A formação e atualização são

forças motrizes para o desenvolvimento

profissional e a APHO tem contribuído de

forma clara para este aspeto.

A Medicina Preventiva é apontada como

o lema do séc. XXI. De que forma os

higienistas têm contribuído para a

consciencialização dos benefícios da

prevenção?

A afinidade dos higienistas orais ao âmbito e

objetivos da Medicina Preventiva Primária é

discernível, particularmente quando
confrontados com a história da profissão. Já

em 1910 (quando a profissão foi iniciada nos

Estados Unidos), o papel do higienista oral,

na educação e prevenção das doenças orais

e na prestação de serviços fora dos locais

tradicionais de prática da Medicina Dentária,

era reconhecido. Uma análise das tendências

e mudanças que tiveram lugar desde a criação

da profissão, revela que os higienistas orais

são os únicos profissionais da equipa de

Saúde Oral, cuja função principal continua a

ser a prevenção de doenças e promoção da

saúde oral, tanto em ambiente clínico como



comunitário. Atendendo à crescente

valorização da Medicina Preventiva, onde se

procura a saúde integrada, universal e

equitativa, consideramos que os higienistas

orais desempenham uma função decisiva e

eficaz em relação aos custos, quer na redução

da elevada morbilidade, quer no fomento de

estilos de vida saudáveis e, desta forma, a

sua ação deve ser intensificada com o objetivo

de potenciar a sua contribuição.

Analisando o enquadramento da classe

no panorama nacional, quais os níveis

de empregabilidade registados?
Até há dois/três anos a empregabilidade era

na ordem dos 95%. Atualmente, o panorama
não é o mais desejável e existem bastantes

dificuldades - situação transversal a muitas

outras profissões da Saúde. A oferta existe

muito embora em condições precárias, ou

muitas vezes de forma deturpada de funções,

nomeadamente quando o higienista é

solicitado para dar assistência aos médicos

dentistas. O rácio higienista/população não

está sobrecarregado e alguns dos profissio-

nais estão a ser subaproveitados nas suas

funções específicas de atuação. Para se

prestarem cuidados de saúde de qualidade é

preciso apostar na prevenção. É ainda

importante salientar que a Higiene Oral é

parte do sistema global de saúde, com perfis

profissionais que se entrecruzam e estão em

interdependência. Esta interdependência, dos

profissionais, deve ser uma convergência de

saberes e um trabalho multidisciplinar entre

pares, com respeito pela autonomia

profissional, criando um modelo integrado de

prestação de cuidados de Saúde Oral.

À semelhança de outras áreas da Saúde,

fustigadas pela crise económico-social,

há higienistas orais que migram para

geografias mais promissoras e que
apresentam maior atratividade?

Sim, temos alguns colegas que já emigraram

para Inglaterra, Suíça, Austrália, embora

ainda em número reduzido. A nível da Europa,

o grande problema está na barreira

linguística, porque, por exemplo, os países

do Norte da Europa exigem fluência na língua.

Mesmo assim, julgamos que este fenómeno

também invadirá a nossa área muito em

breve, a avaliar pelo número de pedidos de

informação que têm solicitado à APHO.

No que aos recém-licenciados concerne,
há algum tipo de apoio direcionado para
esta franja da classe?

A Associação tem, também, como função a

divulgação de ofertas de emprego, berrvcomo,

procurar manter informação acerca de opor-
tunidades e nichos de mercado airJda por

explorar. Dispomos, simultaneamente, de

contactos a nível de outras associações congé-

neres internacionais de modo a facilitar a

integração dos nossos associados fora do país.

Tecendo agora uma análise ao setor do

Ensino na área da Medicina Dentária, as

instituições de Ensino Superior nacionais

disponibilizam formação graduada (e

pós-graduada) que corresponde às

expectativas e necessidades da classe?

A formação pós-graduada a nível de Mestrado

ainda não é oferecida especificamente na área

de Higiene Oral, embora se possa fazer

Mestrado em áreas como Sociologia, Psicolo-

gia, Educação, Comunicação, Saúde Pública,

etc. Os mestrados, oferecendo competências
técnicas ou especializações na área da Higiene

Oral, são bastante requisitados, mas

infelizmente ainda não existem. Existe apenas

um Mestrado de Saúde Oral Comunitária,

vocacionado para higienistas que trabalham

ou pretendem trabalhar nesta área. A nível de

Doutoramento, a Faculdade de Medicina

Dentária da Universidade de Lisboa oferece

um programa em Ciências e Tecnologias da

Saúde, com a especialidade de Higiene Oral.

Como a APHO analisa a evolução da

Medicina Dentária, lato sensu? A

investigação registada tem contribuído

para aumentar o nível de progresso?
A evolução na área da Medicina Dentária foi

vertiginosa nos últimos anos. Apareceram

novas técnicas e métodos que revoluciona-

ram a prática, mas também a mudança de

paradigma de prestação de cuidados se

revolucionou completamente. Hoje, o enfâse

é colocado na relação de ajuda estabelecida

entre o profissional de saúde e o utente, na

capacitação da pessoa para a manutenção

do seu autocuidado e de estilos de vida

saudáveis. Sabemos que a investigação é o

motor deste desenvolvimento. Em Portugal,

a vertentes investigativa ainda não apresenta

o crescimento que seria desejável, fruto

provavelmente da falta de apoios, quer
material quer financeiro, mas ainda assim

têm aparecido alguns trabalhos com muito

mérito e importância para a projeção desta

área da saúde.

Na perspetiva da APHO, como se posiciona

a Medicina Dentária portuguesa face aos

congéneres internacionais?

Tradicionalmente, a formação oferecida em

Portugal nas áreas da Saúde é bem concei-

tuada a nível internacional e a área da

Medicina Dentária não é exceção. Em relação

à Higiene Oral, e pelo contacto que a APHO

tem tido com os seus parceiros internacionais,

podemos afirmar que os higienistas portu-

gueses estão na linha da frente, com capaci-
dades e competências que lhes permitem,
dentro da sua esfera de ação, intervir com

autonomia. É o único país do mundo onde

existe um programa de Doutoramento na

área da Higiene Oral.

Para concluir, como é definida a estratégia
de crescimento da Associação. Em que

pilares assenta?

Apesar de múltiplos desafios e alguns

constrangimentos que são próprios de uma

instituição e de uma profissão jovens, a APHO

tem vindo a consolidar a sua posição e a

afirmar o seu domínio na área da promoção
da saúde oral e prevenção das doenças orais.

Neste sentido, a Associação tem vindo a

desenvolver cada vez mais esforços objetivan-

do potenciar as relações sociológicas, e entre

pares, para que a figura do Higienista Oral

se torne cada vez mais notada e necessária

no âmbito da Saúde Oral e da prevenção,

reconhecida pelas entidades governamentais,
médicas e pelo público em geral. <1


