
Estomatologia
Infografia da Especialidade       

by



Queremos com este conteúdo contribuir para um processo de escolha mais informado, 
que esclareça os estudantes de medicina e médicos recém-formados acerca das 

características das diversas especialidades médicas, sem, contudo, pretender 
substituir o habitual procedimento de decisão a que os Internos de Formação Geral, 

ano após ano, recorrem: a visita aos serviços e o contacto com diversos colegas.

A informação aqui apresentada foi recolhida e sistematizada pela nossa equipa 
editorial. Salientamos que as informações circunstanciais sobre a formação específica 
são de difícil sistematização dada a sua escassez e variabilidade consoante o local e 

no tempo.
No fim poderás encontrar as fontes das informações aqui prestadas. 

Esperamos que te sejam úteis!
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Total: 48 Meses (4 anos)

A Estomatologia é a especialidade médica, de diferenciação médico-cirúrgica, que se dedica à investigação, estudo, diagnóstico, profilaxia e tratamento 
da patologia que afeta o sistema estomatognático, integrando-a na patologia sistémica.

1ºANO 2ºANO 3ºANO 4ºANO

Estágio em Clínica 
Estomatológica (1ª parte) - 12 
meses.

Inclui 1 mês de estágio em 
Anatomia Patológica.

Locais de formação:
• Serviços de Estomatologia
• Serviços de Estomatologia e 

Cirurgia Maxilofacial
• Serviços de Anatomia 

Patológica
• Serviços de Anestesiologia 
• Serviços de Dermatologia 

Estágio em Clínica Estomatológica (2ª 
parte) - 12 meses.

Inclui 1 mês de estágio em 
Anestesiologia.

Locais de formação:
• Serviços de Estomatologia
• Serviços de Estomatologia e Cirurgia 

Maxilofacial
• Serviços de Anatomia Patológica
• Serviços de Anestesiologia 
• Serviços de Dermatologia 

Estágio em Clínica Estomatológica (3ª 
parte) - 12 meses.

Inclui 1 mês de estágio em Dermatologia.

Locais de formação:
• Serviços de Estomatologia
• Serviços de Estomatologia e Cirurgia 

Maxilofacial
• Serviços de Anatomia Patológica
• Serviços de Anestesiologia 
• Serviços de Dermatologia 

Estágio em áreas cirúrgicas da cabeça 
e do pescoço – 12 meses num única 
Serviço ou dois períodos de 6 meses em 
Serviços diferentes.

Locais de formação:
• Serviços de Estomatologia e 

Cirurgia Maxilofacial
• Serviços de Cirurgia da Cabeça e do 

Pescoço
• Serviços de Oncologia Oral
• Serviços de Cirurgia Maxilofacial
• Serviços de Cirurgia Plástica e 

Reconstrutiva
• Serviços de Cirurgia Pediátrica

Visão geral do programa da especialidade (Consultar Portaria em Diário da República*) 

Dados obtidos e resumidos da página web do Programa de Formação Específica do Internato em Estomatologia da Ordem dos Médicos
(consultar https://ordemdosmedicos.pt/programa-de-formacao-especifica-do-internato/) 

https://ordemdosmedicos.pt/programa-de-formacao-especifica-do-internato/


3. Centro Hospitalar e Universitário de 
São João, E.P.E. (78%)

*Dados concurso IM de 2019   

DOS HOSPITAIS

1. Centro Hospitalar e Universitário de 
São João, E.P.E. (81%)

2. Centro Hospitalar e Universitário 
de São João, E.P.E. (79%)



 62%

NOTA E POSIÇÃO DO ÚLTIMO COLOCADO
EM TODO O PAÍS

(2019)

1839

 68%

NOTA E POSIÇÃO DO ÚLTIMO COLOCADO
EM TODO O PAÍS

(2018)

1465

* Dados concurso IM 2018 e 2019

14
vagas

14
vagas



3 - Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.

2 - Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E.

2 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.

CAPACIDADES FORMATIVAS (T=14)*
(ARS Norte; ARS Centro; ARSLVT)

* Dados concurso IM 2019 (Obtidos do mapa de capacidades formativas para início especialidade em 2020)

3 – Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E.

2 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E.

1 – Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E

1 - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.



O grau de satisfação global com a especialidade foi apenas analisado em especialidades com número 
de respostas superior a 20. Como foram obtidas apenas 13 respostas na especialidade de 

Estomatologia, não existem dados disponíveis.

satisfação

Bigotte Vieira M., Godinho P, Gaibino N., Dias R., Sousa A., Madaleno I. Satisfação com o Internato Médico em Portugal.
Acta Med Port 2016 Dec;29(12):839-853

ESCOLHIAS DE NOVO A MESMA ESPECIALIDADE?

Relativamente à escolha de novo da mesma especialidade, não existem dados. O número de respostas 
obtidas foi inferior ao mínimo para análise. 

Martins MJ, Laíns I, Brochado B, Oliveira-Santos M, Teixeira PP, Brandão M. Satisfação com a Especialidade entre os Internos da Formação Específica em Portugal.
Acta Med Port 2015 Mar-Apr;28(2):209-221 



Estudo de evolução prospectiva de médicos no Sistema Nacional de Saúde. Relatório produzido pela Universidade de Coimbra para a Ordem dos Médicos. Junho, 2013
Consultar também: Actuais e Futuras Necessidades Previsionais de Médicos (SNS). Administração Central do Sistema de Saúde. Setembro, 2011

Representa-se a oferta de especialistas, ou seja, o 
número de especialistas (global e novos especialistas) 
em 2025, num cenário sem limitações à formação 
pós-graduada e num cenário com limitações (definiu-se 
como limite: 1550 vagas de acesso ao internato 
médico/ano).

Em baixo, representam-se as necessidades de 
especialistas de acordo com um cenário de 
manutenção do actual rácio de especialistas / 
população e um cenário desejável de acordo com a 
recomendação pelos Colégios das Especialidades.

Da análise, prevê-se uma necessidade de especialistas 
quer considerando um cenário de manutenção quer um 
cenário desejável.



testemunho de um especialista 
“ – Sê bem-vindo, caro Colega!”: é assim que (estou certo) qualquer Estomatologista receberá um jovem 

Interno que se apresente em qualquer serviço de Estomatologia do País.
A Estomatologia atravessa uma fase de franca expansão e de grande entusiasmo. Já passaram os anos 

maus e o futuro é promissor.
A Estomatologia é uma especialidade médico-cirúrgica hospitalar (e com potencialidades para 

atividade proveitosa nos sectores privado e social).
Proporciona uma formação de banda significativamente larga, com múltiplos campos de atividade 

sub-especializada (cirurgia oral, medicina oral, periodontologia, ortodontia, arte dentária, prostodontia, 
estomatologia pediátrica, imagiologia dento-maxilo-facial, estomatologia forense e outros).

É possível fazer uma carreira sempre em abordagem generalista ou, em opção, escolher áreas 
preferenciais de atividade: o que não é pequena vantagem para quem se sinta hesitante na escolha inicial.

O seu reino de eleição é a atuação em contexto hospitalar, no diagnóstico e na terapêutica ou na 
prevenção secundária, assumindo a sua responsabilidade de proporcionar cuidados de saúde oral a pessoas 
doentes e a pessoas saudáveis, e integrando as manifestações orais das doenças sistémicas e as manifestações 
sistémicas das doenças orais.

Resposta a "O que diria a um estudante interessado em ingressar na especialidade de Estomatologia?"



testemunho de um especialista 
Na Estomatologia, realiza-se com facilidade o desejo de ser imediatamente útil ao doente: as 

intervenções são rápidas e decisivas, encontrando-se os resultados quase de imediato (quero dizer, sempre que 
intervém, um estomatologista “deixa” o seu doente diferente do que o encontrou).

Ademais, a Estomatologia desenvolve-se num campo em que a agilidade e a habilidade manuais são 
indispensáveis (e adquiríveis com treino, se não inatas) e em que os avanços tecnológicos em maquinaria e em 
materiais são permanentes: o entusiasmo e a criatividade estão sempre a ser estimulados. 

Uma vantagem adicional que sempre gosto de referir é a de que não corremos risco de atividade 
monótona: a multiplicidade de intervenções que realizamos permite-nos ter dias de trabalho com tarefas 
permanentemente diferentes. 

Ah! E não se esqueçam de que trabalhamos sentados!...
“ - Vinde cá ter, caros Colegas!”.

Prof. Doutor José Pedro Figueiredo
Diretor do Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Resposta a "O que diria a um estudante interessado em ingressar na especialidade de Estomatologia?"



Investigação.

PERGUNTAS A FAZER
Dada a alta variabilidade entre locais de formação e a grande mutabilidade ano após ano, sistematizar  toda 
esta informação seria incompatível com o formato adoptado para esta infografia. 

Assim, aqui ficam algumas sugestões de informações a obter pelos alunos/IFGs com internos/especialistas 
dos diversos locais de formação.

Esforço do serviço na formação.

Horário-tipo semanal

Possibilidade de fazer estágios:
1) Estrangeiro
2) Formação complementada noutro centro
3) Outros Centros Hospitalares Portugal

Ambiente no serviço: entre internos, entre especialistas

Idoneidade em todas as valências? Ou alguma em
falta? Qual/quais?


