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EDITORIAL
“OS ÚLTIMOS DOS PRIMEIROS”

J

Célia Coutinho Alves, DDS, PhD,
médica dentista doutorada em
periodontologia

á começou há mais de um mês a primeira fase da vacinação para a
COVID-19. Desta fase, fazem parte trabalhadores de saúde que pela
natureza dos cuidados que prestam têm mais risco de contrair a doença.
Mas na verdade, a inclusão dos profissionais de saúde na primeira fase
não está somente relacionada com a cálculo do risco, mas com a mensagem que tinha de ser dada à opinião pública de que a vacina é segura e
essencial no controlo desta pandemia. Nesta primeira fase estão incluídos os médicos dentistas. Pelo risco, pensaremos nós, já que pela mensagem de confiança a ser dada à população dos votantes, pouco teremos a
acrescentar depois dos médicos das urgências hospitalares, unidades de
cuidados intensivos e dos serviços de doenças infetocontagiosas.

vacinas, esperar até que só nós restemos na primeira fase. Os últimos
dos primeiros. Os que por dever asseguram os cuidados de saúde oral da
grande maioria da população, e que por dever têm de continuar a fazê-lo,
sem direito à vacina, mesmo que esta lhes assista no papel, por direito.

A primeira fase, julgo eu, que se designará assim porque antecede
a segunda, e esta a terceira e assim sucessivamente. Na verdade, nunca o vencedor foi o que chega em segundo lugar, porque o segundo é
segundo pela simples condição de não ter ultrapassado o primeiro até á
meta, até ao fim. Mas no caso da vacinação esta verdade não é absoluta.
A segunda fase da vacinação, espante-se, começou sem a primeira ter
terminado e estamos a vacinar os pacientes a tratar antes dos médicos
que os tratam.

E a propósito de sorte, lembro-me daquele fazendeiro que tinha um
cavalo meigo e terno que era a delícia do filho. Um dia o cavalo fugiu
e o seu vizinho disse-lhe: “Que azar!” ao que o fazendeiro respondeu:
“Sorte ou azar, nunca sabemos…”. Quando o filho fez 18 anos o fazendeiro ofereceu-lhe um cavalo novo, mas este era rebelde e quando o filho
o tentou montar caiu e partiu uma perna. O seu vizinho disse-lhe: “Que
azar!” ao que o fazendeiro respondeu: “Sorte ou azar, nunca sabemos…”.
No mês seguinte o país entrou numa guerra e todos os rapazes com mais
de 18 anos foram convocados. Menos o filho do fazendeiro. O seu vizinho,
aquando duma visita disse-lhe: “Que sorte!” ao que o fazendeiro respondeu: “Sorte ou azar, nunca sabemos…”.

No que respeita aos médicos dentistas, acredito que como classe profissional maioritariamente a prestar cuidados de saúde privados, já por
isso recaem na categoria dos empresários com deveres e não na dos
profissionais de saúde com direitos. Além do mais, o risco a que estamos
constantemente sujeitos pela proximidade do tratamento gerador de
aerossol, já não é condição suficiente na força necessária a implementar
para a vacinação de 8500 médicos dentistas. Até porque provamos que
os EPI’s estão a funcionar, com taxas de contágio ínfimas e por isso, também justificativas para o não encerramento da atividade neste segundo
confinamento.

E queira Deus que o pouco que sabemos ainda acerca da imunidade
que a vacina representa, não se transforme em nada. Porque continuamos a esquecermo-nos que este vírus já nos pregou uma série de partidas e que basta uma estirpe multirresistente para voltarmos à estaca
zero. Antes da primeira ou da segunda fase em que, sem vacina, continuamos à mercê da nossa sorte.

Nas vacinas, como na vida …sorte ou azar, nunca sabemos.
Boas leituras! n

Célia Coutinho Alves
Médica Dentista
Especialista em Periodontologia pela OMD
Doutorada em Periodontologia pela
Universidade Santiago de Compostela

Portanto, aprendemos a controlar o risco que corremos, logo, para o
governo/task-force o nosso risco deixou de ser imperativo de controlar. A
permanência da atividade aberta neste confinamento é, por si, um sinal
para a população de que efetivamente o conseguimos fazer. Logo, a vacinação dos médicos dentistas…pode esperar. Esperar até que haja mais
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somos inovação

CRÓNICA
PIMENTA NA LÍNGUA

S

e perguntarem quem é o “pai” da moderna medicina
dentária estética no mundo, certamente que a maioria
dos médicos dentistas bem informados responderá que é
Ronald Goldstein.
Há muitos anos (1984), escreveu o livro “Change your smile” que mudou a visão do que é a medicina dentária, conferindo-lhe uma realidade mais artística, contribuindo para
o aparecimento do que hoje chamamos “estética dentária”.
No site da Amazon está escrito sobre o referido livro: “Of
the hundreds of books on cosmetic dentistry written over
the past 25 years, only one has stood the test of time”.
Este livro foi traduzido em doze línguas diferentes, teve
mais de dois milhões de leitores e está agora na quarta edição. Posso afirmar que foi dos livros que mais me influenciou profissionalmente.
Para se conhecer melhor as técnicas da equipa de Goldstein
pode adquirir-se a terceira edição do livro Esthetics in
Dentistry, publicado pela Wiley e à venda na Amazon.

Dr. João Pimenta, Académico Honorário da Academia Brasileira
de Odontologia.

contos (20.000 euros). E ainda tínhamos de pagar ao Jack
Krauser, ao Bernard Touati, ao Paul Miara, ao François
Alcouffe, ao André Saadoun e a outros. Um congresso organizado por jovens médicos dentistas com a nata da medicina
dentária mundial.
Só para memória futura, o curso pré-congresso foi “vendido” numa semana e deu de “lucro” à APMD outros quatro
mil contos, uma fortuna naqueles tempos.
Outro pormenor que nos “chocou” foi o caderno de encargos: ecrã panorâmico gigante, projeção simultânea de diapositivos com nove máquinas ligadas a um sofisticado sistema informático, microfones especiais e proibição de fumar
a menos de 100 metros. A empresa Ilídio Inácio de áudio
visuais teve de fazer um grande investimento, que serviu
depois para outras conferências e congressos (relembro as
famosas palestras da dupla Peres/ Gonzalez).
No entanto Goldstein não veio. A mãe morreu na semana
anterior, os judeus fazem oito dias de luto, e foi proposto
à organização a vinda do seu assistente David Garber que
com a sua juventude e dinâmica ministrou o curso mais
memorável a que assisti (que era exatamente o mesmo de
Goldstein).
E assim fui conhecendo a famosa equipe Goldstein-Garber-Salama (a Atlanta team) que é, ainda hoje, uma
referência mundial. Correr-se uma maratona é complicado
e Goldstein comanda uma equipa que tem sabido manter a
dianteira durante tantos anos.

Fig. 1. Ronald Goldstein junto a alguns dos livros que publicou.

Como nos cruzamos e ficamos com
uma relação muito amiga, quase de
irmãos?

Ronald Goldstein.
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Quando nos anos 80 assisti à primeira conferência deste
grande mestre, fiquei fascinado. Afinal a medicina dentária era muito mais do que tinha aprendido até aí. Havia um
outro mundo, e era nesse mundo que eu queria praticar a
minha profissão. Rapidamente o abordei e, sem saber porquê, talvez porque tínhamos uma visão do mundo muito
parecida, e apesar da distância, mantivemos sempre o contacto, o respeito e a grande admiração.
Em 1994 era preciso lançar internacionalmente o Congresso da APMD (agora OMD). O saudoso João Carvalho pediu-me a mim e ao Manuel Neves para convidarmos conferencistas internacionais. Aceitei o repto exigindo uma Comissão
Científica com três membros (eu, o Manuel Neves e o Carlos
Silva) porque dessa forma podíamos trabalhar à vontade,
sem interesses que me abstenho de adjetivar (a gente do
Norte às vezes tem de se conter) que anos mais tarde se
manifestaram.
E numa reunião disse: vou trazer o melhor do mundo:
Ronald Goldstein.
Ficaram admirados e com medo: afinal custava ao
congresso um curso um dia e uma conferência quatro mil

Fig. 2. Atlanta team atual.

E quando nos encontramos corremos um para o outro,
atraídos por um magnetismo indescritível.

Fig. 3. Joao Pimenta e Ronald Goldstein.

Sobre a minha pessoa, e sem falsa modéstia, escreveu,
entre outras coisas, no meu livro dos 35 anos de medicina
dentária:
“Dr. João Pimenta is the epitome of a scholarly dental
practitioner who has such a zest for life both in and outsider
of his profession. His appreciation for art and beauty also is
translated in his clinical procedures and in his publications
as well”.
É este entusiasmo pela vida no seu todo que nos fascina.
Ver um colega que antes de eu ter nascido, em 1956 já era
médico dentista no Pentágono, e que continua a trabalhar
com entusiasmo deve encher-nos de alegria e ânimo.

dentistry goes back to the early 1960’s when Michael Buonocore contacted me to work with both he and Raphael
Bowen in developing esthetic techniques for the very first
adhesive composite material they had developed. I had
3 months to create all the esthetic techniques of treating
fractured, spaced, crowded and stained teeth with a macro-filled material later called Addent by 3M. Then I was later
asked by the Caulk Company to do the same with the very
first ultraviolate curing light for their product, Nuva-fill. So
all this early clinical research was based on conserving enamel without tooth reduction. So all through my 65 years of
practice I worked with various manufacturers and universities to help develop and teach preventive and conservative
dental techniques.”
A preservação do esmalte como base das reconstruções
estéticas já estava presente na sua mente.
Voltaremos a este tema num próximo artigo, não comentando o que escreveu Goldstein, chamando a atenção para
alguns “modernistas” para o uso “exclusivo” de certas palavras e ou conceitos.

Quando lhe pedi para me enviar um caso clínico fê-lo de
bom grado. E aqui vos mostro com a descrição que “o mestre”
enviou. E mais uma vez, propositadamente, não traduzirei:
“This 46 year old female had severe TMJ pain, trouble
chewing and speaking. Clinical exam showed advanced
loss of vertical dimension. After I prepared the teeth for full
crowns, I brought in one of our prosthodontists, Dr. Marko
Tadros, to create a CAD/CAM composite temporary at the
established new vertical dimension to be worn for 3 months
to make sure the patient was comfortable. We took final
impressions so we would not have to redo this part of the
technique and especially for patient comfort by not having
a second appointment for this procedure. The techniques
were teeth bleaching the lower arch, cosmetic contouring
and all-ceramic crowns. It was a remarkable result even
after the temporary splints were inserted. In only 6 weeks,
the patient’s TMJ pain and severe daily headaches were
gone. Furthermore, her speech and eating ability improved. In 3 months after the final restorations were placed
the patient’s facial tissue was improved so the patient has
been quite happy now going on 2 years.”

Fig. 4. Ronald Goldstein no seu gabinete em Atlanta.

Depois desta introdução, talvez longa, mas curta pela
dimensão da pessoa de que falo, vamos então ao tema propriamente dito.

Fala-se hoje muito de biomimética.
Mas será este tema e este termo novo?
Nós mesmo, e já desde os anos 80, praticamos uma medicina dentária baseada nesses princípios (Fig. 5).

Fig. 5.

Quando perguntei a Goldstein o que pensava da biomimética respondeu assim (e não traduzo de propósito):
“My father, Dr. Irving H Goldstein, was an outstanding
dentist but extremely conservative and instilled within me
the principles of saving enamel whenever possible through
conservative restorative dentistry. My work with biomimetic

Caso clínico de Ronald Goldstein.
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Pedi a dois colegas portugueses que muito considero para
comentarem este caso clínico: Jorge André Cardoso e João
Fonseca.

O Jorge André comentou:
“Neste caso que Ronald Goldstein amavelmente cedeu ao João
Pimenta para comentar, nota-se
uma abordagem sólida tanto do
ponto vista estético como do ponto de vista funcional. Esteticamente, a reabilitação está equilibrada
na face - o tamanho e posição dos
dentes e plano oclusal estão imaculados - algo mais difícil do que
parece, e por isso menos comum pela tendência corrente de
fazer dentes que ficam bem nas redes sociais, mas totalmente
desenquadrados das caras e dinâmicas faciais quando vistos
socialmente. A ausência de algumas assimetrias e rotações
para promover alguma naturalidade são talvez explicáveis
por uma cultura americana que assume objetivos diferentes
nos tratamentos estéticos.

Do ponto de vista funcional, o caso de elevado desgaste
parece ter sido também bem gerido com um teste prolongado de elevação da dimensão vertical. A necessidade de pontes anteriores é discutível neste caso, mas eu próprio advogo
isso em casos de dentes com “ferrules” deficientes. Face às
tendências mais atuais estes preparos podem parecer excessivos, no entanto:
- Não parece ter havido preparo palatino nos anteriores possível pelo aumento de DVO ser feito à custa de volume
palatino dos superiores e não dos inferiores. Esta abordagem
evitou um erro comum - o aumento de DVO à custa dos incisivos inferiores com implicações estéticas e biomecânicas
graves que pode ser evitado em muitos casos.
- O preparo permitiu uma uniformidade de material usado, aparentemente zircônia monolítico nas faces oclusais que
promove um desgaste mínimo na dentição antagonista. Esta
necessidade de uniformidade de material pode ter sido condicionada por fatores de tempo e motivações do paciente.
Ronald Goldstein foi um pioneiro entusiasta da área da
medicina dentária que trouxe uma visibilidade pública
acrescida à nossa profissão - a Estética. Continuar a exercer

com mais de 80 anos é algo que demonstra a dedicação de
um verdadeiro profissional - aquele que vê a sua arte como
uma missão e sabe manter e gerir o prazer que ela lhe dá
até ao final. Isto tem tanto de desafio como de inspiração.
Obrigado João Pimenta por esta honra”.

E João Fonseca foi um pouco mais
crítico na análise do caso, terminando
por dizer:
“Considero ainda que talvez
o tratamento de primeira linha
poderia ter sido uma combinação de coroas de revestimento
total em dentes que já tinham
coroas de revestimento total e
restaurações aderidas de recobrimento simultaneamente língual e vestibular em dissilicato
de lítio nos restantes. Não obstante, não podemos descartar
a resolução satisfatória do caso. A medicina dentária é muito mais do que um conjunto acéfalo de guidelines. Se assim
for deixamos de ser humanos no diagnóstico e ainda menos
humanos onde mais esperam de nós, no tratamento.” n
Com Ronald Goldstein

OPINIÃO
AVALIAÇÃO ORO-FACIAL EM MEDICINA LEGAL E AVALIAÇÃO DO
DANO CORPORAL EM MEDICINA DENTÁRIA
A avaliação do dano oro-facial é, na realidade, um ato
pericial que permite a documentação qualitativa e quantitativa de sequelas oro-maxilo-faciais. Estas podem incluir
aspetos disfuncionais de natureza dentária, óssea, articular
e músculo-esquelética, e incluir lesões traumáticas para as
quais seja útil o estabelecimento de nexo de causalidade,
normalmente a relevar do ponto de vista jurídico-penal.

Dr. António Alho e do Dr. Miguel Meira e Cruz

U

m dos pressupostos da ciência forense é a identificação
pessoal, o que, quer por razões legais, quer por imperativos humanitários, se consegue no âmbito da medicina
dentária, especialmente com o recurso aos registos dentários, mesmo antes da definição sobre a causa de morte.
Apesar de ser esta a forma em que mais frequentemente se
liga a medicina oral e dentária aos aspectos médico-legais, o
papel da especialidade no âmbito médico-legal ultrapassa a
fronteira forense para dar lugar à forma pericial no contexto
da avaliação do dano.
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Frequentemente, perante a ocorrência de um acidente de
trabalho, esta avaliação permite, antes de mais, confirmar
se o dano decorrente, limita a capacidade de trabalho e de
ganho do indivíduo podendo dar lugar a uma desvalorização
de acordo com a tabela nacional de incapacidades. Assim,
se por um lado a avaliação do dano oro-facial complementa, a maior parte das vezes, a perícia de avaliação do dano
corporal, por outro, pode ser, em circunstâncias particulares,
motivo primário de avaliação.
O recurso à tabela de avaliação de incapacidades permanentes em direito do trabalho e direito civil, torna-se, na
atividade pericial, mesmo no domínio oro-facial, uma estratégia rotineira para avaliação do dano e eventual atribuição
de “grau de incapacidade”. É desta análise que dependerá,
em última instância, a decisão de indemnizar o sinistrado/

lesado num ato que tem implicações relevantes na vida individual e social do mesmo, sendo cada vez mais reconhecida
a importância do médico dentista especializado em casos de
complexidade maior.
Pelo seu conhecimento especializado e pelo domínio anatómico e funcional da região oro-facial e do sistema estomatognático, o perito (médico dentista) em avaliação do dano
corporal pós-traumático - “dentista legista” - pode esclarecer este nexo bem como as suas implicações.
Os eventos traumáticos para os quais é normalmente
útil a perícia médica dentária na perspectiva do dano oro-facial englobam acidentes de trabalho, rodoviários e pessoais, lesões decorrentes de acidentes em contexto desportivo, agressões (violência doméstica e agressões sexuais) e
lesões decorrentes de procedimentos clínicos cirúrgicos ou
não cirúrgicos, realizados ou não no âmbito da especialidade
de medicina dentária. n

Texto da autoria de António Alho e Miguel Meira e Cruz,
Peritos Médicos Dentistas na Best Medical Opinion - Pareceres Médicos & Perícias Médicas

NOTÍCIAS
34ª edição das Jornadas de Medicina Oral da Faculdade
de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa em
formato digital

A XXXII edição das Jornadas da Faculdade de
Medicina Dentária da Universidade do Porto
contará com uma Expo dentária presencial

Na semana de 10 a 14 de maio realizar-se-á a 34ª edição das
Jornadas de Medicina Oral da Faculdade de Medicina Dentária da
Universidade de Lisboa, num formato online. Face à atual situação pandémica, e já tendo este evento sido adiado forçosamente
no ano passado, a Comissão Organizadora viu-se na necessidade
de inovar e apresentar alternativas para a continuação da realização deste evento de excelência, tendo sempre em mente
a sua elevada importância na partilha científica das três áreas
lecionadas: Medicina Dentária, Higiene Oral e Prótese Dentária. A área da saúde oral encontra-se
em constante evolução. Para que os estudantes possam complementar a sua formação académica, os organizadores pretendem não só trazer oradores que em circunstâncias normais não seria
possível, como também aliar a teoria à prática através de cursos hands-on.

A XXXII edição das Jornadas da Faculdade de
Medicina Dentária da Universidade do Porto realizar-se-á de 25 de maio a 5 junho, de acordo com o
seguinte programa:
• 25 de maio, terça-feira - duas palestras em formato webinar
• 27 de maio, quinta-feira - duas palestras em formato webinar
• 29 de maio, sábado - três palestras em formato webinar
• 1 de junho, terça-feira - duas palestras em formato webinar
• 3 de junho, quinta-feira – duas palestras em formato webinar
• 5 de junho, sábado - três palestras em formato webinar
Existem oito cursos hands-on planeados que têm início já a partir do mês de fevereiro.
Haverá ainda um segundo pré-evento a realizar-se em fevereiro, ministrado pelo Prof.
Dr. Paulo Mascarenhas, cujo tema está ainda sob discussão e que será anunciado assim
que possível.
Caso as condições o permitirem, existirá ainda uma Expo dentária presencial num dos fins
de semana do congresso.

Adesivo universal Futurabond U – um só bond para
todos os casos
Com o Futurabond U SingleDose, a VOCO oferece um adesivo
universal com uma única forma de aplicação. Além da fácil
manipulação proporcionada pela SingleDose, o Futurabond
U tem uma enorme versatilidade, quer no que diz respeito
às suas indicações, quer à seleção da técnica de condicionamento ou ao tipo de polimerização. O profissional é quem
escolhe: autocondicionamento, condicionamento seletivo ou
condicionamento total. Dependendo da situação clínica, e também da maneira de trabalhar de cada
um, é possível optar livremente entre as formas de condicionar a superfície dentária. Futurabond U
é aplicado numa só camada. O adesivo universal garante elevados valores de adesão ao esmalte e
à dentina, proporcionando uma união estável entre os tecidos dentários e o material de restauração,
sem a formação de fendas marginais. Ao mesmo tempo, proporciona uma adesão segura a diversos
materiais, como metal, zircónia, alumina e cerâmicas de silicato, sem que para tal seja necessário
usar primer. Também a polimerização quimicamente ativada garante uma excelente adesão, pelo
que Futurabond U é ideal para a fixação de espigões no interior de canais radiculares. O adesivo
universal é compatível com todos os compósitos fotopolimerizáveis, autopolimerizáveis e de polimerização dual à base de metacrilatos, sendo indicado tanto para restaurações diretas como para
restaurações indiretas, sem necessário usar separadamente um ativador para a polimerização dual.
Futurabond U também é adequado para a dessensibilização de colos expostos e áreas de preparação
cavitária e pode ser utilizado como verniz protetor de restaurações de ionómero de vidro.
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Henry Schein nomeada para a lista de “Empresas
Mais Conceituadas a Nível Mundial” da revista
FORTUNE pelo 20.º ano consecutivo
A Henry Schein anunciou que foi nomeada para a lista
de “Empresas Mais Conceituadas a Nível Mundial” da
revista FORTUNE, referente a 2021. Este é o 20.º ano consecutivo em que a empresa recebe
este reconhecimento. A Henry Schein também ficou em primeiro lugar na categoria “Grossistas: Cuidados de Saúde”, pelo terceiro ano consecutivo. “O nosso mundo mudou drasticamente no ano passado, devido à pandemia da COVID-19. No entanto, o empenho da
Equipa Henry Schein só se fortaleceu ainda mais”, declarou Stanley M. Bergman, Chairman
of the Board e Chief Executive Officer da Henry Schein. “Este reconhecimento comprova
o trabalho árduo e a dedicação dos nossos 19 000 membros da Equipa Henry Schein
dispersos por todo o mundo, que continuam a promover o nosso sucesso e a ser a base
dos nossos esforços no sentido de ‘ajudar a saúde a acontecer’”.
Segundo a FORTUNE, a lista de “Empresas Mais Conceituadas a Nível Mundial” é o relatório
definitivo sobre as reputações das empresas. A FORTUNE publicou todas as classificações
no seu site web. Mais informações em: www.henryschein.com

Dr. Manuel Neves, Dr. Miguel Moura Gonçalves, Dr. Miguel Nóbrega,
Dr. Raúl Vaz de Carvalho, Dr. Miguel Stanley, Dr. Paulo Miller, Dra. Raquel
Zita Gomes e Dr. Nuno Pereira
Esta edição d’O JornalDentistry foi escrita ao abrigo do novo acordo
ortográfico
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ENTREVISTA
“O OBJETIVO É FORMAR VERDADEIROS ESPECIALISTAS NA
ÁREA EM TODAS AS DIFERENTES COMPONENTES”
O Prof. Ricardo Faria de Almeida é o coordenador da pós-graduação “Especialidade de Periodontologia
e Implantes” para médicos dentistas na FMDUP (Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do
Porto)
No entanto, esse é sem dúvida o objetivo, conscientes
que o processo é longo e exige muito de todos os envolvidos.

Existem atualmente 16 programas certificados pela EFP,
o que demonstra bem o grau de dificuldade para cumprir
todos os critérios. No entanto, com a criação desta nova
Especialidade o objetivo foi que a mesma desde o princípio apontasse ao cumprimento das condições obrigatórias
para essa futura candidatura. Assim, esperamos e estamos muito motivados para trabalhar afincadamente para
o conseguir. Diria mesmo que esse é um dos principais
objetivos.
Portugal, como país integrante da Comunidade Europeia,
deve ter as suas Universidades e respetivas ofertas educativas regidas por padrões mais elevados em termos de
formação na Europa.
Estamos integrados num mercado que ultrapassa claramente as nossas fronteiras e é para esse objetivo que
devemos sempre apontar.

3 - O que diferencia o programa deste curso em relação a
outros programas de Periodontologia e implantes?
Na génese deste programa nunca esteve um objetivo de
comparação com o que se faz já no nosso país. O objetivo
foi sempre elaborar algo que cumpra com as diretrizes da
EFP e que possa, a curto ou médio prazo, apresentar-se
como candidata a essa certificação.

Ricardo Faria de Almeida .

1 - Como está estruturado o curso em relação ao número
de anos letivos, horas semanais, ECTS e número de vagas?
Começaria por dizer que a Especialidade de Periodontologia e Implantologia, recém-criada pela Faculdade de
Medicina Dentária da Universidade do Porto, vai ao encontro em matéria curricular, carga horária e ECTS, àquilo que é
recomendado pela Federação Europeia de Periodontologia
(EFP) para a formação pós-graduada. Ou seja, pretendeu-se
elaborar uma oferta formativa que esteja adaptada ao que
se preconiza em termos europeus na área.
Assim, a Especialidade de Periodontologia e Implantologia da FMDUP terá três anos letivos de duração, com 180
ECTS. Comportará, também seguindo as diretrizes da EFP,
componentes de índole teórica, teórico-prática e clínica,
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não descurando naturalmente a componente de investigação fundamental para uma formação pós-graduada moderna e atual. Diria que o objetivo é formar verdadeiros especialistas na área em todas as diferentes componentes. O
número máximo de inscritos será de oito estudantes.

A nossa motivação principal é essa. Acresce que somente agora avançamos, porque somente agora entendemos
haver condições para o fazer de forma adequada para
alcançar os objetivos definidos.

2 - Esta pós-graduação é certificada pela Federação
Europeia de Periodontologia? Que critérios tem de
cumprir para ter este “selo de qualidade”?
Esta pós-graduação não é certificada pela Federação
Europeia de Periodontologia, aliás como nenhuma em
Portugal, sendo que na Península Ibérica existem apenas
duas, a da Universidade Complutense de Madrid e, mais
recentemente, da Universidade Internacional da Catalunha.
Ou seja, não é um processo fácil.

Assim, e neste quadro, preocupou-nos dois principais
aspetos. Primeiro, relativamente aos horários. Ou seja, normalmente estes programas são altamente exigentes em
termos de número de horas e, como tal, os horários estão
normalmente dispersos ao longo da semana, o que dificulta ou até inviabiliza a candidatura de potencias interessados de fora da região e até de colegas aos quais, estando
já a trabalhar, lhes é muito difícil alterar a vida completamente.

Cumprindo com o número de horas relativas aos ECTS
necessários e recomendados, condensamos o horário em
2.5 dias por semana. Outro aspeto que me parece fundamental no quadro europeu em que vivemos é que o ensino da Especialidade de Periodontologia e Implantologia
será realizado preferencialmente em Inglês, acautelando
naturalmente os aspetos de prática clínica em pacientes.
Entendemos que desta forma podemos também potenciar
a nossa oferta educativa, dirigindo-a não somente aos inúmeros colegas de outros países que estudaram em Portugal, mas também a outros do quadro europeu, onde, como
atrás referi, nos inserimos.

4 - Por quem é constituído o corpo docente? Em relação
a seminários, pode referir os nomes de alguns dos
palestrantes nacionais e internacionais?
Neste momento estamos a trabalhar em todos esses
aspetos. O corpo docente será formado por docentes da
FMDUP, naturalmente, mas também por docentes nacionais
e internacionais que virão partilhar os seus conhecimentos
pontualmente.
E quando refiro pontualmente, quero dizer que todas
as semanas está programado termos a presença de oradores de fora do contexto da FMDUP. Na verdade, o programa contempla um dia, em que todas as semanas teremos um orador convidado, nacional ou internacional, e
cujo objetivo é abordar temas muito específicos onde são
referência.
Alguns oradores estão já confirmados, no entanto, como
compreenderá, prefiro anunciá-los quando todos estiverem
fechados. Quero é frisar que trabalharemos sempre para
uma formação de qualidade em crescendo de conhecimentos teóricos e clínicos, sendo que cada módulo será sempre
acompanhado por uma visão externa de oradores nacionais e/ou internacionais que partilharão o seu know-how
em temas específicos.
Digamos que se pretende uma formação verdadeiramente aberta e não restrita aos docentes da Faculdade,
conscientes também da sua importância neste novo projeto educativo.

5 - De forma a tirarem o máximo partido da formação,
qual o nível de experiência e conhecimento que é
recomendado para os participantes? No fundo, que
critérios irão ter em conta na seleção dos candidatos?
Os critérios serão naturalmente objetivos e anunciados
em breve. Contemplam um exame, uma avaliação curricular e uma entrevista. Esta formação está fundamentalmente direcionada para quem quer verdadeiramente fazer
desta especialidade o seu futuro. Pretende dar as bases
teóricas e clínicas para tal. Ora, assim, o nível de experiência dos potenciais interessados pode diferir. O que sim
pretendemos é qualidade e prática clínica, e que tudo isto
possa ser realizado de forma orientada e baseada na evidência científica atual.

“Esta formação está
fundamentalmente
direcionada para quem quer
verdadeiramente fazer desta
especialidade o seu futuro”

Com a condensação dos horários acredito que esta
pós-graduação será bastante abrangente em termos dos
potenciais interessados. Pretendemos que os futuros estudantes sintam orgulho na formação que vão ter e que possam ser líderes de opinião nesta área no futuro. Para isso,
terá de haver um envolvimento sério de todos, o que acredito que conseguiremos alcançar.

6 - Que papel ocupa a componente pratica da pósgraduação? Que tratamentos serão realizados por cada
participante?
Como referi os tratamentos e o programa são os recomendados pela Federação Europeia de Periodontologia e,
como tal, estão incluídos todos os tratamentos de Periodontologia e Cirurgia de Implantes.
Assim, desde o tratamento não cirúrgico e cirúrgico da
infeção periodontal, às técnicas regenerativas e de cirurgia plástica periodontal, da colocação de implantes em
localizações com suficiente disponibilidade óssea, bem
como em localizações onde se exige prévia ou simultânea aplicação de técnicas regenerativas, seja de elevação
do seio maxilar ou de aumento vertical e/ou horizontal
da crista alveolar. Abordaremos também como tratar as
complicações associadas aos implantes, seja de caracter
infecioso ou estético.
No fundo, todas as técnicas que um verdadeiro especialista na Periodontologia e Implantologia deve dominar. No
programa, além do conhecimento teórico e clínico de cada
uma destas técnicas, queremos que o estudante consiga
contextualizar de forma clara e objetiva a sua evolução no
tempo, bem como as bases biológicas em que assentam
e os resultados clínicos que apresentam à luz da evidência científica atual, formando um pensamento critico sobre
esta área da medicina dentária.

7 - Que novas tecnologias poderão ser experimentadas
pelos participantes? Existem protocolos com marcas
comerciais?
Esta é também uma das inovações que pretendemos
potenciar. Acreditamos que o ensino e a indústria da área
devem trabalhar em conjunto, para que ambas consigam
potenciar o seu trabalho e criar uma situação benéfica para
ambas. Não percebo, nos dias de hoje, como ambas podem
estar de costas voltadas.

Assim, nesse sentido, estamos a trabalhar juntamente
com a indústria para criar essas parcerias, que nos ajudem
em três frentes distintas: pedagógicas, comerciais e de
investigação. Posso dizer que a resposta tem sido muito
positiva e permitirá seguramente aos estudantes o acesso às mais recentes tecnologias. Vivemos um mundo em
constante mutação, onde as ferramentas tecnológicas nos
podem auxiliar a melhorar a qualidade do nosso trabalho
e, pretendendo que esta formação se situe na vanguarda,
obviamente que as parcerias com a indústria são fundamentais para atingirmos esse objetivo.

8 - O curso terá alguma componente relacionada com
investigação nesta área, nomeadamente a realização
de estudos clínicos e a publicação de artigos científicos?
Sim, seguindo aquilo que é recomendado como previamente referi. Na verdade, se pretendemos criar verdadeiros especialistas líderes de opinião, isso faz parte do
processo. No entanto, para que tenhamos êxito temos de
fornecer aos alunos condições para tal.
Não basta impor, é necessário criar as condições para
que tal aconteça. E, como tal, esta oferta educativa preocupou-se em fazê-lo, quer com protocolos com a indústria para apoio à investigação, quer pela lecionação dos
conteúdos programáticos que forneçam aos estudantes a
base para essa realização.

“Acreditamos que o ensino
e a indústria da área devem
trabalhar em conjunto, para
que ambas consigam potenciar
o seu trabalho”
9 - Como são avaliados os alunos para obterem a
aprovação final no curso e o diploma de especialista
pela FMDUP?
Os alunos serão avaliados em cada módulo formativo
sobre os conteúdos lecionados e, posteriormente, através
de um exame final com um Júri externo, constituído por
elementos nacionais e internacionais, que venham auxiliar
na validação da qualidade do trabalho desenvolvido. Esse
exame contemplará duas vertentes, uma clínica através da
apresentação pública de casos clínicos tratados pelos alunos, e outra de investigação, onde se avaliará o protocolo
de investigação realizado pelos estudantes durante a Especialidade de Periodontologia e Implantologia.
É sem dúvida um projeto muito ambicioso, mas altamente motivador que, como referi, só avança agora porque somente agora estão reunidas todas as condições
para o fazer de forma séria e verdadeiramente comprometida. n
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ASSIM VAI A...
PRÓTESE DENTÁRIA: A EVOLUÇÃO DA PROFISSÃO E O IMPACTO
DO WORKFLOW DIGITAL
Para os técnicos de prótese dentária, o principal desafio do quotidiano de trabalho passa pela
comunicação entre o médico dentista e o laboratório, o que tem vindo a ser melhorado através do
workflow digital que permitiu simplificar diversos processos

A

ssim sendo, o workflow digital permitiu agilizar a
comunicação entre o médico dentista e o técnico de
prótese dentária (TPD, acelerar os procedimentos laboratoriais e clínicos e ainda diminuir o erro humano.
Este procedimento permitiu encurtar o tempo entre
a preparação e a colocação das peças e trouxe menos
falhas de adaptação e ajustes oclusais, o que acaba por
beneficiar tanto o paciente como o médico dentista.

Nos últimos cinco anos tem-se assistido a uma evolução
tecnológica, uma vez que, apesar de os princípios básicos se manterem, toda a conceção e fabricação mudou por
completo.
Esta evolução tem sido notória no modo como é confecionada a prótese dentária (digital), bem como os materiais que são utilizados.
Os TPD terão assim de se adaptar a um novo método de

trabalho que terá de incluir um workflow digital e muitos são aqueles que reconhecem esta evolução nos sistemas CAD/CAM, que acabam por auxiliar a prática clínica
diária, permitindo uma maior independência e evolução
profissional aos laboratórios de prótese dentária.
A utilização de biomateriais como o zircónio, o dissilicato de lítio e o titânio também mudaram o universo da
prótese dentária.

1 - Quando e porque decidiu fazer o curso de prótese dentária? O que mais o/a atrai nesta profissão?
2 - Quais os principais desafios da prótese dentária no dia-a-dia?
3 - Fazendo uma retrospetiva sobre os anos de experiência, o que sabe hoje e que não sabia quando começou?
4 - Qual tem sido a evolução nesta área, e como continuará a evoluir nos próximos cinco anos?
5 - Que biomateriais e desenvolvimentos tecnológicos destaca?
6 - Quais as vantagens e os limites do workflow digital?
7 - Acredita que as novas tecnologias irão apenas modificar ou irão também reduzir os postos de trabalho em
prótese dentária? Como é que o ensino de prótese dentaria está afetado pela pandemia atual?
8 - Quais são os fatores chave para se ter sucesso como profissional nesta área?

Bruno Borges
1. Ingressei no ensino superior em 2002, e
naquela altura este era
um curso ainda um pouco
desconhecido para mim.
Inicialmente,
senti-me
cativado pelo facto de ser
bastante direcionado para
a vertente prática, com
oportunidade de explorar
um lado artístico e poder
personalizar cada tipo de trabalho. O facto de poder melhorar a saúde oral e bem-estar do paciente, poder fazer parte
e contribuir para a concretização do sonho de alguém, foi
um fator muito convidativo. Presentemente, a junção do
método tradicional com o digital veio adicionar um impulso extra.
2. Penso que atualmente o principal desafio reside na
manutenção do rigor e da disciplina. O dia-a-dia de um laboratório impõe um ritmo “alucinante” que coloca à prova a
nossa capacidade de discernimento. A gestão individual/
coletiva de toda a equipa e todos os clientes, bem como
toda a logística é um desafio enorme, mas também nos dá
autorrealização e sentimento de dever cumprido.
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3. Penso que um técnico acabado de sair da faculdade é
como uma semente à espera de ser plantada e, como tal,
todo o meu conhecimento, treino mental e manual é substancialmente mais avançado e superior do que quando iniciei a profissão. Adicionalmente, é importante ter em conta
a evolução tecnológica que nos últimos anos veio diferenciar
a experiência do técnico do seculo XXI.

6. O workflow digital veio permitir simplificar todos os processos, ajuda no controlo e permite facilidade a repetibilidade. Ficamos menos dependentes da habilidade manual e das
suscetibilidades humanas. Veio facilitar a padronização e tornar possível uma produção mais previsível. Penso que pode
existir algum receio na padronização excessiva, uma vez que
é uma área que “vive” da personalização. A meu ver penso
que, de uma forma ou de outra, tudo é possível e depende
da vontade de cada profissional. Ainda assim, considero que
o paciente acaba por beneficiar em ambos os casos, obtendo
um produto de qualidade superior.

4. Penso que os últimos cinco anos tenham sido mais
uma revolução do que uma evolução tecnológica, uma
vez que apesar de os princípios básicos se manterem,
toda a conceção e fabricação mudou por completo. No
meu caso, todos os protocolos de trabalho foram modificados, alguns na íntegra. Nos próximos cinco anos acredito
que ocorrerá uma evolução essencialmente das tecnologias
e materiais. Talvez seja na prótese removível que se venha
a evidenciar mais estes avanços, uma vez que a oferta atualmente é mais reduzida.

7. Atualmente estão apenas a modificar e, tendo em conta
que a necessidade tem vindo a crescer, diria que que o mercado ainda tem margem para absorver e haver até falta de
profissionais disponíveis. Julgo que num futuro próximo se
irá manter este paradigma e tudo dependerá um pouco do
desenvolvimento tecnológico.

5. Penso que o CAD/CAM tenha sido uma das excelentes tecnologias introduzidas. Atrevo-me a dizer que já não
conseguiria trabalhar sem estas ferramentas, contudo ainda
gosto de dar um toque pessoal e manual. Penso que todos os
materiais que permitiram restaurações “metal-free” tenham
sido o avanço com maior importância, sendo que o maior
destaque foi a utilização da Zircónia em grande escala.

8. A primeira razão não se explica, sente-se um amor pela
profissão e vontade de criar. Claro que, para uma filosofia
resultar num mercado de trabalho competitivo, se deve juntar todo o esforço diário, vontade e espírito de sacrifício sem
nunca descurar o rigor e criatividade. Tendo em conta, ainda,
que se trata de uma área em constante evolução, devemos
procurar ativamente a informação, formação e inovação.

Dilson Vieira e Paulo Cella

1. Dilson Vieira - Em 1995 decidi fazer o curso de prótese
dentária porque estava diretamente relacionado com habilidades manuais, coisa que sempre me atraiu. O que mais me
atrai é a construção de sorrisos, desenvolver um sorriso e o
facto de reabilitar uma boca é extremamente gratificante.
Paulo Cella – Em 1981 comecei a trabalhar num laboratório de prótese dentária de um amigo do meu tio que era
médico dentista. Foi aí que adquiri o gosto e decidi seguir a
profissão. O que mais me atrai é a felicidade e satisfação de
um paciente perante o resultado final de um trabalho.
2. Ao longo do tempo surgiram no mercado novos materiais que revolucionaram a prótese dentária, pelo que atualmente, um dos principais desafios é reabilitar com excelência, escolhendo os melhores materiais para cada caso.
3. Quando começámos a nossa carreira, parecia que a prótese dentária - do princípio ao fim - tinha um processo mais
curto. Hoje, vemos que é preciso dedicar muito mais atenção e controlo de qualidade em cada processo da prótese
dentária.
A biocompatibilidade dos materiais permite-nos maior
assertividade caso a caso, exigindo maior conhecimento dos
procedimentos clínicos e entrosamento com o médico dentista.
4. A evolução tem sido claramente no modo como confecionamos a prótese dentária (digital) e com que materiais. Penso que cinco anos é muito tempo, mas acredito que
haverá uma evolução nas impressões e maior celeridade no
processo digital.
5. O zircónio, o dissilicato de lítio e o titânio, são biomateriais que mudaram por completo o mundo da prótese. O
sistema de CAD/CAM é uma tecnologia que permite maior
independência e evolução profissional para os laboratórios
de prótese dentária.
6. As vantagens são sobretudo a precisão e celeridade. Os
limites ainda são, e penso que serão sempre, os detalhes
estéticos.
7. Acreditamos que as novas tecnologias apenas irão
modificar as funções dos técnicos e não irão reduzir os postos de trabalho. Para se desenvolver um bom trabalho é muito importante aproveitar a experiência de quem já trabalha
para associar experiência analógica com processos digitais.
Acreditamos que a pandemia está a prejudicar os alunos
porque os obriga a ter aulas à distância. Uma vez que a prótese dentária exige muita prática em laboratório, torna-se
um processo pouco eficiente.

8. Como foi dito desde o princípio, muita coisa mudou
durante estes anos de profissão, pelo que não vemos
nenhum técnico ter sucesso sem muita capacidade de adaptação a novos processos e materiais, muita vontade de estudar e aprender coisas novas e dedicação ao trabalho.
A nossa profissão deixou de ser apenas o confecionar a
prótese na bancada, para ter total influência no planeamento e escolha dos materiais junto dos médicos dentistas.

Enrique da Cunha
1. A minha mulher é
médica dentista, e como
trabalhava na área da
saúde fui acompanhando
alguns casos e ganhando
interesse. O trabalho na
minha antiga profissão era
precário e comecei a acreditar mais na prótese dentária. Em 2013, resolvi dar
um novo rumo à minha vida e inscrevi-me no curso. Em 2016
comecei a trabalhar no laboratório ITD, onde me comecei a
atrair pelo processo todo de CAD/CAM.
2. Os principiais desafios do nosso quotidiano continuam a
ser a nível de comunicação entre o médico dentista e o laboratório. O workflow digital melhora bastante este ponto e,
por isso, é emergente que os técnicos invistam na formação.
A valorização da nossa profissão também é um desafio, sendo urgente demonstrar a importância da nossa profissão na
sociedade, bem como a participação dos técnicos de prótese
dentária ao nível da investigação.
3. Tudo. Quando comecei a trabalhar no laboratório ITD é
que percebi que tinha de me dirigir para o digital e felizmente
foi um local que permitiu que evoluísse dessa maneira.

4. A evolução tecnológica tem sido imensa, os sistemas
de CAD/CAM estão cada vez melhores e mais intuitivos e a
escolha de materiais é cada vez mais diversificada. Isto será
uma constante nos próximos cinco anos, mas penso que a
principal evolução se irá dar por parte dos técnicos/clínicos,
que se terão de adaptar a um novo método de trabalho que
terá de incluir o workflow digital
5. Sem dúvida as resinas para impressão 3D. No laboratório ITD temos testado resinas em reabilitações permanentes e altamente estéticas. O desenvolvimento dos scanners
intraorais tem sido de facto gigantesco, bem como as suas
plataformas de comunicação médico dentista/laboratório
(iTero, Medit, Dentsply, etc), que temos usado bastante no
laboratório ITD.
6. Graças ao workflow digital, a comunicação entre o
médico dentista e o técnico foi bastante agilizada, os
procedimentos tanto laboratoriais como clínicos tornaram-se bastante mais rápidos e diminuiu-se o erro
humano. Permitiu encurtar bastante o tempo entre a preparação e a colocação das peças, menos falhas de adaptação, menos ajustes oclusais, o que também permite poupar tempo de cadeira, beneficiando assim tanto o paciente
como o médico.
A principal desvantagem será a dificuldade de acesso
à tecnologia, seja pela dificuldade de escolha na hora de
adquirir o equipamento (que poderá ficar obsoleto bastante rápido), seja pelo seu elevado preço, apesar de atualmente já se encontrem disponíveis bastantes opções de
aquisição.
Devido a esta evolução constante, a formação e aprendizagem terão de ser também constantes, sendo mesmo um
desafio presente no dia-a-dia, sendo por isso que realizamos
no laboratório ITD formações frequentes, com grande enfoque no workflow digital.
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7. Acredito que irão modificar, já que estas tecnologias
começam a abranger todas as áreas da prótese dentária e os
técnicos terão de estar preparados para trabalhar com elas.
Em termos de ensino, sendo um curso bastante prático deve
estar a ser devastador para os alunos, por outro lado, os
cursos on-line e os webinars têm sido uma constante, quase
todos com o enfoque no workflow digital.
8. Disposição para agir, capacidade de inovação, capacidade para aprender e, acima de tudo, dedicação e gosto pelo
trabalho realizado.

Filipe Penelas
1. Em 1995 quando me
candidatei à universidade,
concorri a medicina dentária em primeiro lugar e não
entrei por 0,2 e ainda bem.
Entrei em prótese dentária
sem saber para onde ia,
mas muitas vezes o destino leva-nos para o caminho certo. Comecei a estudar e a gostar daquilo que
fazia, pois esta profissão requer um conjunto de comportamentos ou atuações de que o profissional se deve mostrar
capaz, para ser reconhecido como competente.
2. Os principais desafios da prótese são os nossos
objetivos, que são de uma importância fundamental,
uma vez que “quando não sabemos para onde ir, nunca
sabemos se lá chegamos”.
3. É obvio que com o decorrer dos anos adquirimos muita
experiência profissional que não é obtida no ensino, muito
mais com a evolução que existiu nestes últimos anos.
4. A prótese dentaria sofreu uma revolução tecnológica,
uma vez que o mercado vem exigindo produtos cada vez
mais inovadores e de qualidade. As empresas procuram
investir e utilizar tecnologias digitais nos seus processos de
manufatura. Esta revolução era impensável quando entrei
no mercado de trabalho.
5. Pode-se dizer que assim como nos demais ramos da
indústria, novas tecnologias e soluções digitais estão também a ser desenvolvidas e inseridas no ramo da medicina
dentária.
6. Benefícios relacionados à qualidade do produto e processo produtivo facilitam a tomada de decisão do profissional ao aplicar o fluxo digital para manufatura de próteses
dentárias e em concreto em reabilitação oral. O CAD/CAM é
seguramente a tecnologia que realmente fez a diferença no
que diz respeito à definição de processos diferenciados para
a produção das próteses, com materiais como zircónio, peek,
Pmma, titânio e há que salientar ainda as novas gerações
das impressoras 3D que terá grande importância nos próximos anos. Um sistema de workflow digital geralmente orga-
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niza e padroniza os fluxos de trabalho. Redução no tempo
do ciclo de trabalho e maior controlo nas atividades envolvidas. Obviamente que tem os seus limites: o número máximo
de atribuições que podem ser realizadas numa única etapa,
limites de conteúdo e solicitações.
7. Acho que não serão as tecnologias a retirar postos de
trabalho, mas sim a quantidade de técnicos formados ao longo dos anos que daí advém face ao trabalho que irá haver,
tal como já acontece com a medicina dentária. Esta pandemia levou a que as clínicas dentárias trabalhem a meio
termo, o que acaba por afetar os laboratórios uma vez que
estes precisam dos trabalhos destes.
8. O sucesso para que uma empresa deste ramo continue
ativa passa por ter o máximo de qualidade no serviço prestado, garantia dos mesmos em todos os seus aspetos e ser
um laboratório inovador, pois num mundo cada vez mais
competitivo, aliamos a boa qualidade dos serviços prestados
a uma eficaz divulgação dos mesmos, conseguindo assim
atingir os objetivos desejados.

Inês Fernandes
1. Optei pela prótese
dentária quando terminei o
ensino secundário e decidi
tirar um curso superior ligado à saúde oral. O facto de
ser prático e desafiante, no
sentido em que para alcançar o objetivo é necessário
ser-se persistente, foi o que
mais me cativou.

Nesta profissão, atrai-me o facto de todos os dias serem
diferentes e haver sempre algo a aprender. Todos os trabalhos requerem uma atenção especial, o que não torna o
dia-a-dia monótono.
2. Atingir a máxima qualidade em tempos cada vez mais
reduzidos. O LIF dedica-se a todas as áreas da prótese dentária, apesar do grande volume ser na área de prótese fixa
e CAD/CAM. O compromisso estético aliado à rapidez e alta
precisão são palavras chave para a reabilitação protética.
3. O conhecimento e experiência adquirem-se diariamente, sendo esse um dos encantos desta profissão. No entanto,
a formação contínua e partilha de conhecimentos é essencial. Por acreditar nisso, o LIF dispõe de um centro de formação que está direcionado para todas as áreas da prótese e
medicina dentária, onde pretendemos elevar e modernizar
o nível da medicina dentária e prótese dentária em Portugal,
assim como os processos técnicos clínicos e laboratoriais.
4. A grande evolução foram os sistemas CAD/CAM, que
vieram auxiliar a nossa prática diária. Vivemos numa era
completamente digital. Há uns tempos, podíamos afirmar
que este sistema seria o futuro da prótese dentária. Hoje,
o CAD/CAM é o presente, do qual o LIF já não pode dispensar. Ao longo destes quase 15 anos da nossa prática, passaram por nós várias marcas, vários materiais, inúmeras
evoluções e atualizações deste sistema, o que nos permitiu
aperfeiçoar e introduzir novas técnicas. A evolução é uma
constante e o aperfeiçoamento dos scanners (sejam eles
intra ou extras orais), softwares, fresadoras, assim como
das impressoras 3D (que também dispomos) serão o futuro
próximo.

3D PRINTERS
THE LAST PIECE OF YOUR DIGITAL WORKFLOW

| RESINAS PARA IMPRESSÃO 3D
KEYPRINT KEYORTHO IBT™
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5. Destaco o sistema CAD/CAM e materiais associados.
Este sistema, além da rapidez e qualidade que já foram faladas, permite-nos utilizar diversos tipos de materiais, personalizado a cada cliente, garantindo a melhor qualidade de
produto. Permite-nos ainda oferecer todo o tipo de serviços,
uma vez que as nossas fresadoras de cinco eixos de alta
precisão garantem que trabalhos mais minuciosos atinjam
o resultado exigido. As impressoras 3D permitiram-nos abrir
ainda mais o leque à oferta de soluções.
6. O workflow digital tem como vantagem a qualidade
aliada a tempos reduzidos e diversidade de materiais.
O LIF trabalha com clínicas de norte a sul do país. Somos
uma equipa altamente especializada, com mais de dez anos
de experiência, em constante atualização e formação. Na
linha da frente das últimas tendências mundiais, dispomos
da mais recente tecnologia, que nos permite oferecer um
serviço exclusivo e de elevado rigor, com tempos mais reduzidos. No sentido de melhorar e personalizar a nossa parceria com o cliente, fazemos a recolha do trabalho a executar,
a nível nacional e à nossa responsabilidade.
A grande desvantagem é a de por vezes as máquinas avariarem, tendo de recorrer a um plano B. No entanto, o LIF
encontra-se prevenido para este tipo de situações.
7. Acredito que apenas irão modificar e digo isso com
exemplo no LIF, onde temos um workflow 100% digital e
onde trabalham nove pessoas. As tecnologias auxiliam o
nosso trabalho, mas não o substituem.
A pandemia poderá acabar por ser prejudicial devido ao
facto de a prótese dentária ser uma área prática, ao nível do
ensino, mas atualmente com toda a tecnologia existente, é
possível contornar a situação, tentando minimizar as falhas.
8. Persistência, paciência e dedicação. Temos como filosofia “trabalhar com brilho nos olhos para dar vida aos sorrisos!” Pretendemos ser sinónimo de ética, oferecendo o
melhor serviço, transparência, comunicação (fundamental
para atingir o sucesso), responsabilidade, confiança. Tentamos superar-nos todos os dias.

Luís Macieira
1. Entrei para o curso
de prótese dentária na
então ESMDL- CFP (Escola
Superior de Medicina Dentária de Lisboa) em 1991,
e na altura tudo aconteceu muito rápido, pois
tomei conhecimento do
curso através de um amigo e percebi, depois de
uma visita à escola, que o curso de alguma forma reunia as
minhas duas áreas de interesse de então: artes visuais e a
área de saúde. Até hoje continua a ser este o fator que mais
me atrai no exercício da profissão; o equilíbrio entre aspetos
visuais e de manualidade e o facto de edificar algo que faz
parte de um tratamento e por isso proporciona a melhoria
de condição de saúde de alguém.

18

www.jornaldentistry.pt

2. Os desafios com que mais me identifico são precisamente os que se relacionam com o justo compromisso entre
o desempenho previsível dos dispositivos que fabricamos
(próteses) e o disfrutar dos passos da sua construção com
recurso à técnica e do know-how.
3. Na verdade já perdi a noção do que sabia quando
comecei. Nesta como noutras profissões com grande evolução tecnológica o que fica da base são os conceitos, mas não
as técnicas. Se pensar bem a única coisa que faço hoje com
uma técnica igual à que fiz na formação de base é talvez a
utilização do gesso para reproduzir as impressões, e até isso
está a mudar. Mais importante é que se isto é verdade hoje,
também já o era há 15 anos. Ou seja, a experiência passa pela otimização dos processos porque tecnologicamente
estes foram evoluindo, mas também pela forma como nós
os integramos nos conceitos base de reabilitação oral , e não
apenas porque são novos ou são moda.
4. Claramente a evolução é dominada pela digitalização dos processos que no caso laboratorial já começou
há cerca de 20 anos, e no meu caso em 1998 com a introdução do primeiro scanner. Acredito que apesar do ruído associado a uma aparente permanente evolução , os próximos
cinco anos serão sobretudo de consolidação e adaptação dos
profissionais, pois a introdução de tecnologia é muito rápida,
mas o efetivo aproveitamento carece de algum tempo.
5. No capítulo dos materiais há mais ruído do que efetiva inovação. Na minha perspetiva e nos últimos 20 anos,
depois de tudo espremido apenas dois materiais efetivamente marcam a inovação e introdução de alternativas na
área de reabilitação oral. Claramente o dissilicato de Líetio
e a zirconia. Tudo o resto são novas “roupagens” para materiais que já dispúnhamos e onde muitas vezes a verdadeira
evolução foi associada à introdução dos CAD/CAM nos laboratórios que permitiu processar esses materiais com base no
pré-processamento industrial dos mesmos, conferindo-lhes
uma qualidade diferenciada face aos processos convencionais.
6. Diria que atualmente os limites estão associados à
consciência dos utilizadores, pois muitos dos processos permitem otimizar resultados mas nem todos; e cabe ao utilizador encontrar o justo equilíbrio que muitas vezes passa
por processos mistos, tirando o melhor partido e potencial
de cada fluxo, unicamente focado na obtenção do melhor
resultado e não na exibição do processo que por si não vale
nada para o tratamento.
7. Nunca vi na tecnologia um adversário ou um problema
para a questão do número de postos de trabalho. Se é verdade que a produtividade de um profissional aumenta quando apoiado por tecnologia, também é verdade que existem
novas funções associadas a esta que não existiam antes. De
resto o que temos assistido é a uma maior valorização dos
profissionais que adquirem novas competências e isso nunca
pode ser um fator prejudicial à profissão.
Imagino que na prótese dentária, como em outras áreas

de ensino, a pandemia estará a causar constrangimentos ao
normal decurso das aulas e avaliações. No entanto, acredito que entre os responsáveis pelas várias Faculdades, estão
pessoas capazes de desenvolver alternativas que permitam
os cursos prosseguir e neste particular, seguramente que
a tecnologia e os fluxos digitais podem também ser uma
opção de recriar o ensino e permitir o seu melhor aproveitamento.
8. O sucesso é algo pessoal e ambíguo pois cada um define o seu, mas existem algumas qualidades que considero
essenciais para que nesta área um profissional sinta que se
pode realizar e poder ver o seu trabalho reconhecido como
importante para o sucesso da equipa de saúde oral. Entre
elas está seguramente o interesse por melhorar permanentemente o seu grau de conhecimento sobre cada aspeto do
seu trabalho e um certo brio e consciência de que o resultado do seu esforço proporciona uma oportunidade de bem
tratar alguém que confia no seu médico dentista, que por
sua vez confia em nós.

Luís Saraiva
1. Foi o mero acaso,
tudo começou através de
um amigo de infância que
me falou sobre a licenciatura em prótese dentária,
um curso e uma profissão
que nunca tinha ouvido
falar.
Assim que pesquisei, a
escolha foi bastante fácil.
Trabalhar diariamente nos bastidores de uma profissão
multidisciplinar é o grande incentivo, mas poder fazer parte da equipa que procura melhorar a saúde e a autoestima dos pacientes foi, na altura, e é atualmente o que me
seduz.
2. Acredito que as dificuldades e desafios são idênticos e
intemporais em quase todas as profissões. Destaco a pressão em manter a consistência e gestão de expectativas.
No caso da prótese dentária e da medicina dentária, o
desafio é acrescido, comparando com outras profissões.
A consistência sempre foi e será difícil de manter, e a
expectativa não é menos desafiante. Temos a nossa, a dos
clientes e a dos pacientes.
3. Muito resumidamente, no início da minha carreira, defini alguns objetivos de forma egocêntrica e sem a mínima
noção de trabalho de equipa e das suas dificuldades.
Hoje sei, que a sorte por me cruzar com alguns colegas,
colaboradores, clientes e fornecedores foi e é determinante.
4. Também nós entramos na revolução industrial 4.0 e a
evolução tem sido exponencial.
Os materiais deram um enorme salto, mas destaco os
softwares onde a evolução será maciça.
Aguardo com expetativas as, surpresas que esta nova era
tecnológica nos reserva, com cautela acerca das consequências.

5. Em relação aos biomateriais, destaco o óxido de zircónio. Hoje, conseguimos com este material, elaborar peças
com uma estética superior, de forma mais consistente, com
menor custo de tempo e de mão de obra.
No que toca à tecnologia, os desenvolvimentos mais fascinantes são os recursos como “Cloud Computing” e “Internet
das coisas”.
Em qualquer parte do mundo com acesso à internet, posso
aceder à informação de um paciente através de um telemóvel ou portátil, avaliar o Scan intraoral, enquanto o paciente
ainda está na cadeira, e remotamente elaborar o design da
peça para ser fresada ou impressa em 3D. É fascinante.
6. No seguimento da resposta anterior, o ganho de tempo
e a maior facilidade de execução dos processos, permite-nos
evoluir como profissionais para melhorar os nossos serviços e produtos, mas acima de tudo, podemos ganhar tempo,
para nós e para a família.
Sobre os limites, não gosto de os definir. Hoje essas limitações estão diluídas com as nossas.
7. As novas tecnologias, têm a tendência de reduzir o fator
humano.
Isto implica não só uma redução dos postos de trabalho, mas
também uma alteração dos mesmos. A digitalização da prótese dentária está a acontecer e talvez num futuro, seja possível
imprimir também cerâmicas com um degradê idêntico a uma
estratificação cerâmica de um técnico experiente. Esta hipótese não me agrada, mas se acontecer terei de me ajustar.
Nem todas as secções dos mercados de trabalho são passíveis de evoluir ou progredir, algumas extinguem-se e são
substituídas pelo “progresso”.
Sobre o ensino, não tenho conhecimento suficiente para
responder de forma segura, mas acredito que os alunos irão
sair prejudicados.
8. Para mim, o sucesso é a busca pela minha melhor versão com o objetivo de ser parte da solução para o cliente e
para o paciente, e não mais importante, fazer parte do crescimento da nossa profissão.

Nuno Alves
1. Inscrevi-me no curso
de prótese dentária da Cespu em 1998 e licenciei-me
em 2002. Na altura a minha
irmã (Prof. Dra. Célia Coutinho Alves) estava a tirar
medicina dentária e pareceu que nos poderíamos
ajudar, trabalhando em
conjunto.
O que mais me atrai é ver a satisfação dos pacientes com
as reabilitações. A emoção de poder voltar a mastigar e sorrir.
2. É uma área em que é preciso estar sempre atualizado,
havendo a necessidade constante de adquirir novos conhecimentos.

Outro desafio é a gestão dos prazos de entrega, na medida em que muitas vezes trabalhamos com prazos curtos.
3. É enorme a diferença. Não sei como está hoje o ensino
superior, mas senti que necessitava que fosse mais prático e
ajustado à realidade profissional.
Na DentalDomus, utilizamos diariamente todo o tipo de
equipamentos digitais, nomeadamente, scanners, fresadora, impressora 3D e softwares para a confeção dos vários
tipos de próteses, assim como, de guias cirúrgicas computorizadas. De salientar que os instrumentos analógicos (fornos,
articuladores, arcos-faciais, micromotores) e os materiais
utilizados devem ser de qualidade, apesar de mais caros,
pois têm influência no resultado dos trabalhos.
4. Tem sido uma evolução essencialmente tecnológica,
sendo também acompanhada pela inovação dos materiais.
Os próximos tempos serão de aperfeiçoamento dos sistemas e máquinas existentes, assim como do contínuo aparecimento de novos materiais.
Penso, também, que a sinergia entre os softwares de
laboratório e clínica será maior e melhor, facilitando a comunicação e relação técnico-clínico.
5. Neste momento são as impressoras 3D que nos vieram
permitir realizar determinados trabalhos de uma forma mais
rápida, fidedigna e com menor custo do que uma fresadora.
E todos os dias aparecem novas resinas e outros materiais
que nos ajudam a realizar os trabalhos com uma aproximação mais fiel ao esmalte natural no que respeita à resistência
e à estética.
6. As vantagens são várias, das quais posso destacar a
previsibilidade, sistematização dos processos e os materiais possíveis de se trabalhar. No entanto, estamos sempre
dependentes dos equipamentos e dos softwares, nomeadamente das suas capacidades e dos seus “bugs informáticos”.
É o presente e o futuro, mas têm de se tornar mais económicos para serem uma prática do dia-a-dia para todos.
7. Eu acredito que apenas se irão modificar. Em determinados casos até poderão aumentar postos de trabalho com técnicos com formação diferenciada em áreas
tecnológicas/informáticas.

O ensino da prótese dentária assenta numa formação com
uma componente prática muito grande e naturalmente, na
situação em que vivemos, a aprendizagem estará a ser bastante afetada pelos constrangimentos nas aulas presenciais.
Não há nada como o ensino lado a lado.
8. É preciso ter gosto, muita paciência e perseverança. É
importantíssimo repetir e treinar todos os dias aquilo que
se faz. Na prótese dentária faz muito sentido a “regra das
10 mil horas”.
Também é muito importante o conhecimento teórico clínico para que a relação e a discussão da melhor resolução dos
casos com o médico dentista seja mais clara.

Pedro Andrade
1. Sendo neto de uma
costureira, o trabalho
manual sempre esteve
presente no meu dia-a-dia
enquanto criança, pelo
que sabia desde novo que
gostaria de seguir uma
profissão ligada às artes.
No entanto, a pressão
familiar para seguir uma
carreira ligada à saúde fez com que, acabando o ensino
secundário, me candidatasse ao Curso de Técnico de Prótese
Dentária.
O facto de ser uma profissão altamente técnica com um
lado digital muito presente, e onde a parte manual é igualmente importante, e a possibilidade de poder colocar em
tudo um cunho pessoal, tornou-se para mim muito atrativo.
2. O principal desafio é criar algo, dentes, iguais à
natureza. Tanto em termos de cor, anatomia e um enquadramento mais técnico, respeitando a parte biológica, quer
em termos de materiais, quer em termos de desenho das
peças protéticas.
Os principais desafios da nossa profissão são a permanente evolução e a procura por estar sempre atualizado. A
escolha de materiais a usar é também um desafio. Um bom
material facilitará o resultado de uma reabilitação pelo que
o inverso também acontece. Daí que temos de estar atentos,
mas não reféns de processos ou métodos que nos limitem o
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trabalho final. Saber distinguir o que é realmente vantajoso
ou não, é muito importante.
3. Em termos técnicos a evolução é enorme e contínua,
até porque quando começamos numa área tão técnica como
esta, dificilmente estamos prontos para os desafios que nos
apresentam, quando começamos o nosso percurso profissional. Aprendi a conhecer-me como técnico, fruto de um treino constante de estudo de morfologia oral e desenvolvendo
novos procedimentos, testando materiais, e os limites dos
mesmos.
Em termos de gestão e organização do laboratório em si,
também é uma aprendizagem constante e temos de nos
adaptar a todos os desafios e aprender todos os dias.
4. A evolução na área da prótese dentária é grande. Se
olharmos para o campo da tecnologia que dispomos atualmente para a execução dos trabalhos, seja com a tecnologia CAD/CAM, seja com a impressão 3D, comparando com
o que acontecia há uns anos, há grandes evoluções que
nos ofereceram a possibilidade de com um investimento
razoável ter ao nosso alcance a tecnologia mais avançada.
Sem grandes previsões, posso imaginar que essa evolução
tecnológica vá continuar nos próximos anos, acompanhada
por novos materiais, cada vez mais estéticos. Consequentemente, há também uma maior exigência quer em termos
estéticos, quer em termos de desenho, ajuste e acabamento
das peças protéticas.
5. Posso falar dos materiais e máquinas que conheço e
uso no meu dia-a-dia e que estão na linha da frente da mais
avançada tecnologia, como é o caso da zirconia Prettau Dispersive, com diferentes níveis de translucidez e o sistema de
CAD/CAM da Zirkonzahn. Com a possibilidade de fresagem
em laboratório, posso também destacar o uso do titânio e da
cerâmica feldspática para reabilitações altamente estéticas.
6. A vantagem do digital na área da prótese dentária a meu
ver é muito grande, pois permite-nos atingir níveis de rigor
e detalhes que de outra forma não seria possível. O facto de
desenharmos uma peça digitalmente e podermos fresar ou
imprimir com a mais alta precisão facilita-nos muito o trabalho. O CAD/CAM é também uma ferramenta de estudo e
planeamento numa fase primária de um trabalho estético. No
entanto, uma máquina não faz o trabalho por si só, precisa de
um técnico que tenha as bases de prótese dentária bem assimiladas, desta forma, a minha opinião é que o digital e o analógico andam lado a lado, com o conhecimento. Um trabalho
que me dá muito gosto de fazer, são as facetas feldspáticas
sobre refratário, que no meu caso, são puramente manuais.
7. A aprendizagem sendo contínua, partirá sempre de o
técnico acompanhar a evolução das novas tecnologias e procurar conhecimento nas mesmas, pelo que a redução dos
postos de trabalho, na minha opinião não pode ser atribuído
a esta evolução. É uma mudança de paradigma, o técnico
adapta a sua forma de trabalhar, e escolhe a tecnologia que
melhor o ajude na sua área de trabalho.
Quanto ao ensino não estou por dentro das suas limitações devido à pandemia.
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8. Tratar cada trabalho como sendo único, personalizado e adequado ao paciente. Nunca me esqueço de que
trabalho para pessoas e de que o empenho e dedicação se
refletem em bons resultados, e enquadrados no paciente.
A partilha de conhecimento com outros colegas nacionais
e internacionais, é também um fator importante.

Romão Sousa
1. Decidi fazer o curso
de prótese dentária em
2013 na CESPU porque
para além de ser um objetivo de realização pessoal,
passou a ser uma necessidade. Era um objetivo
que perseguia há já algum
tempo, mas que parecia
difícil de concretizar por
diversos fatores no qual destaco o mais difícil que era conciliar os estudos com o trabalho. E os anos foram passando.
Em meados de 2011, as coisas mudaram para mim, pois
foi nesse ano que decidi que estava pronto para um novo
projeto e decidi avançar para a criação do meu próprio laboratório. É assim que em março de 2012 nasce o laboratório
SMILEONE, e é a partir desse momento que a licenciatura se
torna uma necessidade porque sendo uma atividade inserida na área da saúde, e apesar de ainda não estar totalmente
regulamentada, queria estar preparado e estar dentro das
regras que viessem a implementar, situação que se pode vir
a concretizar em breve.
Foi através de contactos com alguns amigos que a ideia foi
começando a amadurecer e foi então que nos demos conta
que existiam muito mais pessoas nas mesmas circunstâncias que nós e decidimos que tínhamos de fazer algo, mas
havia muitos obstáculos pelo meio tais como a inexistência
de curso pós-laboral, pois essa teria de ser a principal forma
de podermos tirar o curso.
Foi então que surgiu a ideia de entrar em contacto com
a CESPU e lançar o desafio de abrir um curso pós-laboral, e
depois de muitos avanços e recuos, surgiu a primeira turma
de prótese dentária pós-laboral no qual tenho muito orgulho de ter pertencido e onde aprendi muito não só com os
professores, mas sobretudo com os colegas que integraram
a turma pois a esmagadora maioria eram pessoas que já
trabalham na prótese há vários anos e onde tivemos uma
partilha de conhecimentos e entreajuda notável.
Eu gosto de desafios e coisas novas que mexam com as
nossas emoções e esta é uma profissão que me dá isso porque tanto nos pode dar a alegria, satisfação e orgulho quando um trabalho nos corre bem e até excedemos as expectativas e somos elogiados, quer seja pelo dentista ou pelo
paciente, mas também nos pode dar frustração e desilusão
porque o trabalho não correu bem por algum aspeto que
falhámos ou não conseguimos cumprir com as espectativas do médico dentista ou do paciente, e por isso considero que estamos constantemente a ser postos à prova quer
seja por nós próprios porque temos uma exigência muito
grande no trabalho, quer seja pelos médicos dentistas que
muitas vezes nos enviam trabalhos em que eles próprios nos
pedem soluções para determinados casos ou até pelos pró-

prios pacientes que são no final de tudo quem dá a opinião
final sobre o trabalho que executamos.
É por isso uma profissão que nos obriga a fazer mais e
melhor, a estar em contacto e sintonia com os médicos dentistas e pensar em conjunto como executar o trabalho que
nos é pedido, ou qual o material que iremos usar para o
realizar, o que nos faz estar sempre à procura de aprender
novas técnicas. Não é uma profissão monótona em que fazemos todos os dias a mesma coisa sempre da mesma forma e
obtemos sempre o mesmo resultado, mas sim uma arte que
nos obriga muitas vezes a juntar a nossa criatividade.
2. Os principais desafios são sempre tentar fazer mais
e melhor nos trabalhos que realizamos e aprender com
os erros que cometemos. Por ser uma profissão bastante
exigente a nível da qualidade e do detalhe, se queremos
evoluir e elevar a nossa qualidade no trabalho temos de
estar dispostos a aprender novas técnicas, conhecer novos
materiais e equipamentos através de formações e partilha
de conhecimento com os colegas e fabricantes da área de
prótese dentária.
3. Entrei para a prótese dentária em janeiro de 2001 para
a parte da prótese esquelética quando um amigo me disse
que o laboratório onde trabalhava ia ser dividido e a pessoa
que iria assumir a prótese esquelética ia precisar de alguém
para trabalhar com ela. Como na altura estava desempregado e mesmo não sabendo nada de prótese, não tinha nada
a perder, aceitei o desafio. A experiência correu muito bem
e com o passar do tempo e começando a conhecer outras
áreas da prótese fui dando conta que uma das áreas que
mais me fascinava era a prótese fixa e no final de 2003 consegui entrar para outro laboratório onde comecei a fazer
enceramentos para estruturas metálicas e fundição.
O passo seguinte deu-se em 2007 quando aceitei um
convite de uma clínica que queria alguém para a parte da
fixa, prótese sobre implante e aplicação de cerâmica. Foi
sem dúvida o maior desafio que abracei pois a minha experiência com a aplicação de cerâmica era quase inexistente,
mas com muita vontade, dedicação e paciência as coisas
foram acontecendo e foi aí que tive a primeira experiência
com a parte digital, pois na altura a clínica tinha equipamento da Nobel Biocare na parte do laboratório e o facto
de poder ter contacto com os pacientes, assistir à colocação
de todos os trabalhos feitos, poder ver os erros e corrigi-los foi sem dúvida muito importante no meu crescimento
como profissional.
Depois desta experiência no final de 2009, foi-me apresentado um novo desafio que aceitei em 2010 para assumir
toda a parte de aplicação de cerâmica e acompanhamento
da parte digital no desenho das estruturas para fresagem,
onde me mantive até Março de 2012, altura em que abri o
meu laboratório.
Neste momento o Laboratório SMILEONE, está equipado
com as mais recentes ferramentas digitais que passam por
um sistema CAD/CAM e impressão 3D onde projetamos,
desenhamos, fresamos e imprimimos todos os nossos trabalhos sem necessidade de recorrer a terceiros, o que nos
permite ter um maior controlo não só na qualidade que queremos, mas também na rapidez.
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4. A evolução tem sido tremenda, pois se olharmos para
os últimos dez/15 anos vemos que os laboratórios estão
muito mais capacitados, quer a nível de conhecimento e
mão-de-obra qualificada, quer a nível de equipamento pois
com a chegada desta nova área digital, do desenvolvimento,
aperfeiçoamento e criação de novos materiais por parte dos
fabricantes, conseguimos elevar muito a nossa qualidade,
precisão, rapidez e previsibilidade no trabalho final.
Acredito que nos próximos cinco anos a grande maioria dos laboratórios estarão completamente equipados com tecnologia digital, equipamentos de fresagem e
impressão 3D, sob pena de quem não fizer esta mudança e
investimento sentir muitas dificuldades em acompanhar o
desenvolvimento e exigência nesta área.
Não quero com isto dizer que tudo irá ser completamente
digital e que tudo o resto irá desaparecer, claro que não, mas
se quisermos acompanhar a evolução e ser cada vez mais
competitivos, teremos de seguir e continuar neste caminho
que se tornará cada vez mais digital.
5. O desenvolvimento do zircónio para mim tem sido uma
mais valia, pois passamos a ter o zircónio multilayer que nos
permite obter resultados muito bons a nível estético devido
à sua progressiva translucidez sem comprometer a resistência da estrutura e poder executar determinados trabalhos,
como por exemplo dentes posteriores ou mesmo arcadas
completas, recorrendo à técnica de maquilhagem. A par do
zircónio destaco também as fresadoras e os scanners que
são sem dúvida uma mais valia dentro do laboratório e mais
recentemente as impressoras 3D que apesar de ainda estarmos a dar os primeiros passos nesta área irão ser muito
úteis.
6. As vantagens são muitas desde logo porque nos dão
um controlo, fluidez e independência neste trabalho incrível.
Através dos programas de desenho que usamos para os trabalhos que realizamos, conseguimos que os médicos dentistas acompanhem as etapas que acharmos necessárias dos
trabalhos que estamos a realizar e corrigir alguns aspetos se
necessário e ver o resultado final do trabalho antes de partir
para fresagem e acabamento das próteses, conseguindo na
maioria das vezes evitar repetições de trabalhos.
Permite-nos também ficar com todos os desenhos guardados dos trabalhos realizados e se por algum motivo houver necessidade de repetição de algum trabalho, podemos
fazer pequenos ajustes se necessário e voltar a fresar o trabalho em causa, em vez de termos de repetir todo o desenho, poupando assim tempo precioso no laboratório.
A nível digital, a maioria das clínicas dentárias ainda não
avançaram para aos modelos digitais obtidos através dos
scanners intra orais por ser uma técnica que precisa de mais
desenvolvimento para poder ser mais atrativa para os médicos dentistas porque têm algumas limitações, nomeadamente nos trabalhos sobre implantes, e por isso a impressão 3D na
maioria dos laboratórios ainda não arrancou com muita força,
mas acredito que irá ser uma realidade em breve.
7. Uma vez que estamos na era digital acredito que iremos assistir a uma nova necessidade que são técnicos espe-
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cializados no CAD/CAM, mas isso não implica uma redução
dos postos de trabalho até porque se os scanners, fresadoras
e impressoras nos permitem realizar e entregar o trabalho
mais rapidamente, isso faz com que o volume de trabalho
possa aumentar no laboratório e portanto haverá necessidade de mais técnicos para essa função, mas não deixa de ser
necessário técnicos capazes de dar o acabamento final nas
próteses como por exemplo aplicação de cerâmica, maquilhagem, polimento, etc…
No contexto atual de pandemia que vivemos, acredito que
não deve ser fácil para os estudantes de prótese dentária
porem em prática o que aprendem na teoria pois com as
limitações que estão em vigor por causa da pandemia, torna-se difícil ter acesso a materiais, produtos e acompanhamento que só conseguem ter nas aulas presenciais com os
professores. Isto pode levar a que muitos se possam sentir
desmotivados porque ou não conseguem fazer os trabalhos
sozinhos, ou acham difícil e não têm ninguém que os consiga motivar, mas o conselho que posso dar é que mesmo que
esteja a correr menos bem e até achamos que não somos
capazes nunca podemos desistir e o melhor que podemos
fazer é praticar muito se realmente queremos ter sucesso
nesta área.
8. Para se ter sucesso nesta área não devemos ficar
fechados no laboratório e pensar que já sabemos tudo de
prótese ou pensar que aquilo que sabemos é suficiente para
trabalhar. Assim perdemos a capacidade de evoluir.
O acompanhamento e atenção que damos aos nossos
médicos dentistas é fundamental para o nosso crescimento
como profissionais, bem como o convívio e partilha de informação com os colegas da nossa área que é algo que devemos procurar. Acima de tudo ter a capacidade e humildade
de reconhecer onde temos de melhorar.

Para além da capacidade de trabalho e empenho naquilo
que fazemos, a procura de conhecimento e formação, a visão
do futuro com o investimento nas novas tecnologias e a organização do laboratório, devemos ainda procurar apostar sempre na qualidade dos materiais que utilizamos pois assim conseguimos estar mais perto do sucesso nos nossos trabalhos.

Sara Ferreira
1. Confesso que apenas decidi fazer o curso
de prótese dentária no
decorrer do meu 12º ano.
Sabia que queria ir para a
área da saúde, mas foi o
gosto por ir às consultas
de medicina dentária que
despertou a minha curiosidade pela transformação
do sorriso das pessoas. Percebi, então, que a prótese dentária tinha um papel fundamental.
2. O trabalho de prótese dentária é um trabalho de equipa e por isso, fazer com que todos os elementos estejam em
sintonia é um desafio. Há uma aprendizagem em toda esta
gestão de expectativas e limitações. Temos ainda de conseguir aliar todas as nossas aptidões manuais com a grande
evolução tecnológica e conseguir articular estes dois fatores
e chegar a um nível de excelência.
3. Assumindo o meu ainda jovem percurso destes dez
anos, talvez no começo da minha carreira não tivesse
noção do quão importante e gratificante é o trabalho
em equipa e o quão importante é a formação permanente que devemos ter. Ficar na nossa área de conforto
não é opção.

4. A evolução tem sido, por um lado, a substituição das
técnicas manuais pelos procedimentos digitais e por outro os
novos e melhores materiais. Julgo que a evolução é enorme
e que a tendência será continuar. A capacidade manual será
sempre a parte diferenciadora, o pormenor.
5. Destaco no geral, acima de todo o fluxo digital (sistemas CAD/CAD, as impressoras 3D assim como os scanner intraorais) porque com estas tecnologias o laboratório
aumentou a sua capacidade para maior volume e maior qualidade do trabalho, assim como uma maior rapidez no tempo
de resposta. Em relação aos biomateriais, destaco a zircónia,
que tem evoluído de forma significativa, tanto a nível de cor
como a nível de translucidez. Quanto às resinas CAD-CAM,
estas são também um material com cada vez mais presença
nos mais diversos trabalhos.
6. Relativamente às vantagens, acho que com tudo o que
dispomos, a rapidez na comunicação médico dentista-laboratório é um ponto muito importante, sendo ela quase imediata. Conseguimos também padronizar processos fazendo
com que haja a eliminação de alguns fatores de erro: a prototipagem de forma mais instantânea é um dos exemplos.
Todas as peças maquinadas dão-nos hoje uma grande precisão de ajuste e um elevado nível estético. Quanto aos limites, destaco: o avultado custo, as novas curvas de aprendizagem cada vez que é lançada uma nova atualização e destaco
também, como limitação, a fidelização que as marcas nos
impõem, nomeadamente marcas de implantes.
7. Acho que como a prótese dentária é uma área em grande crescimento. A tecnologia apenas veio modificar a estrutura e a forma de trabalhar do laboratório, obrigando à criação de equipas técnicas capazes de dar resposta às grandes
exigências do mercado atual. Quanto ao ensino, penso que
é em grande parte afetado pela pandemia, uma vez que a
privação do contacto humano faz com que percamos uma
parte fundamental da nossa área, a parte prática.
8. Como em todas as áreas, para ter sucesso profissional
precisamos de uma enorme dedicação, empenho, abertura
à mudança e também humildade. Penso que uma aprendizagem constante, quer por troca de conhecimentos com
toda a equipa multidisciplinar onde nos inserimos, quer pela
constante formação que devemos ter é fundamental. É com
toda esta troca de conhecimentos e experiências que sinto
que me vou desafiando no meu dia-a-dia.

Simão Sampaio
1. Na verdade a prótese
dentária não surgiu como
primeira opção. Quando
ingressei na faculdade
a minha intenção seria
outro curso, como só me
candidatei numa segunda
fase já não era possível.
Matriculei-me em prótese
dentária com intenção de

tentar mudar rapidamente e percebi que era uma área muito interessante. Após a passagem do primeiro ano, ficou de
parte essa possibilidade e percebi que seria esta a profissão
que eu queria. Fiz o secundário ligado ao desporto e hoje,
em conversas com amigos de infância, refiro muitas vezes
que sou um privilegiado por gostar tanto do que faço.
2. São vários os desafios. Numa primeira fase é sempre
a procura de conhecimento, particularmente nesta área,
temos de estar em constante formação para poder acompanhar minimamente os progressos, a procura inicial de cursos
nas diversas áreas foi o maior desafio para puder evoluir
enquanto técnico. Em seguida, com o crescimento natural
e evolução do laboratório como empresa, sim porque não
devemos descorar as duas vertentes, começam a surgir
outros desafios, nomeadamente, saber quais os investimentos corretos para seguir o padrão de sistemas e técnicas que
pretendemos. Por último, talvez o mais importante, gestão
dos recursos humanos, que hoje penso ser a chave de qualquer laboratório. Manter a equipa motivada e com vontade de participar em novos desafios é fundamental para o
sucesso.
3. Quase tudo… quando saímos da faculdade trazemos
alguma teoria e pouca experiência prática. A prótese
dentária é uma área de muito trabalho, de certa forma
empírica, trabalhamos muito na experiência para a busca de resultados. A nossa evolução é constante, acredito
que hoje sei mais do que ontem, todos os dias aprendemos
algo, seja com os nossos colaboradores, na leitura de um
artigo ou numa experiência efetuada. Acredito que o estudo faz parte desta profissão. Somos “bombardeados” com
novos produtos, novas técnicas e sistemas todos os dias,
mesmo que não sigamos todos é sempre importante ter o
conhecimento que existem e estar por dentro do assunto.

4. Nos últimos dez anos houve uma evolução enorme com
a introdução dos sistemas CAD/CAM e digital. Foi notório o
avanço dos softwares e máquinas que surgiram. Hoje é possível trabalhar de uma forma muito previsível nos aspetos
biológicos e funcionais de qualquer reabilitação. Conseguimos planear digitalmente tendo em conta variáveis que nos
permitem aproximar muito do resultado que pretendemos.
Os scanners intraorais e as impressoras 3D são fundamentais
nesta evolução e penso que será onde haverá um crescimento exponencial nos próximos cinco anos.
5. Foram muitos os novos materiais que foram surgindo,
com características diferentes e para as diversas áreas da
prótese dentária. Na prótese removível, destaco a qualidade
dos acrílicos e dentes de stock que hoje temos. Conseguimos elaborar trabalhos com características biocompatíveis
se respeitarmos os protocolos dos fabricantes. Em relação à
prótese fixa e sobre implantes destaco a zircónia e o titânio,
penso que são os mais usados e os que nos garantem maior
biocompatibilidade.
Quanto aos desenvolvimentos tecnológicos, penso que já
referi na resposta anterior, destaco os sistemas CAD/CAM e
digitais.
6. As vantagens são enormes, tal como referi, com a introdução destas tecnologias na prática diária conseguimos prever
e aproximar cada vez mais o resultado. Hoje é possível efetuar
uma reabilitação, sem termos nada físico na clínica e no laboratório, apenas fresamos o resultado de todo um processo digital. Este “workflow” não terá limites, precisa de atualizações e
inovações como qualquer outro sistema, ainda terá muito para
evoluir, mas acredito que não haverá limite num futuro próximo.
7. Modificar a forma de trabalhar, com certeza que sim,
mas não sei se terá impacto na redução dos postos de traba-
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lho. A nossa profissão tem um pouco de artístico, as máquinas ajudam muito, mas não substituem o ser humano, o
cunho pessoal do técnico é como uma marca do nosso trabalho. É engraçado ver trabalhos de colegas que conheço
há muitos anos e identificar uma ou outra característica em
quase todos os seus trabalhos. Para além disso, pode reduzir
a mão de obra em alguns setores, mas aumenta noutros, por
isso penso que não terá grande impacto.
A pandemia, como na grande maioria das empresas em
Portugal, terá afetado a prótese dentária, as clínicas fechadas na primeira fase de confinamento, e agora com o fecho
da maioria dos serviços e comércio reflete-se sempre no
volume de trabalho que nos chega. São poucos os colegas
com quem falei que não sentiram redução.
8. Na minha opinião são muitos os fatores, mas há dois
ou três que são fundamentais. Ser fiel aos conceitos e estratégias que entendemos ser os melhores para qualidade dos
trabalhos que executamos. Mudar com facilidade de conceitos e sistemas que utilizamos, exige uma constante aprendizagem e requer um período de experimentação, isso retira
o foco do resultado.
A constante evolução profissional, com formação e
conhecimento, também alimenta o sucesso profissional.
Por último, estar rodeado de boas pessoas e bons técnicos
é fundamental, nada se constrói sozinho, ter os melhores
colaboradores na nossa equipa é um fator crucial nos laboratórios.

Sónia Almeida
1. O meu percurso na
prótese dentária iniciou-se
em 1997. Cada vez mais
apaixonada pela profissão
e com o desejo de aprender sempre mais, decidi
fazer a licenciatura de prótese dentária na CESPU,
com o objetivo de alcançar o sonho de abrir o meu
próprio laboratório. O trabalho manual e saber que no final
estamos a contribuir para retribuir sorrisos é, sem dúvida, o
que me atrai nesta área.
2. Um dos desafios da prótese dentária é estarmos à altura da rápida evolução, onde temos de estar a par de novas
técnicas, materiais e máquinas.
Outro desafio que tende a existir no dia-a-dia é a comunicação entre médico dentista e técnico. Apesar de ser cada
vez melhor, penso que, muitas vezes, ainda não existe a
noção que a prótese é um trabalho de equipa e que para
obter melhores resultados é essencial existir uma boa comunicação entre ambas as partes.
3. Quando comecei na área e com o pouco que sabia, não
pensei que viria a chegar tão longe tendo o meu próprio
laboratório. Quando comecei, não sabia que o digital iria
estar tão presente nos laboratórios e que começa a ser quase indispensável a sua utilização.
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4. A evolução na área tem sido focada no mundo digital que está a implementar-se cada vez com mais força nos
laboratórios, forçando por sua vez à mudança das técnicas
que existem. A experiência que tenho tido no meu laboratório com a aquisição do CAD/CAM, fresadora e impressora 3D
obriga a uma adaptação dos procedimentos e penso que isso
que vai continuar a acontecer nos próximos anos
5. Os biomateriais que mais destaco são PEEK, titânio e
zircónia, pois penso que estão a tornar-se imprescindíveis
pelo seu nível de biocompatibilidade, mas também pela sua
resistência e durabilidade.
Em relação aos desenvolvimentos tecnológicos, o maior destaque vai para o aparecimento dos scanners intraorais, que
veio facilitar o trabalho no laboratório pois já não se perde
tempo na vazagem dos moldes, acabando por ser mais preciso.
6. O workflow digital trouxe uma agilização das técnicas laboratoriais e clínicas que por sua vez veio melhorar
o tempo de trabalho. Outra vantagem é que veio melhorar a comunicação entre clínica e laboratório. Por outro
lado, o workflow digital ainda não está presente em todas as
clínicas e laboratórios, sendo essa a grande limitação.
7. Na minha opinião, as novas tecnologias irão apenas
modificar os postos de trabalho porque apesar de alterar os
procedimentos dos laboratórios, vai ser sempre necessário
um técnico para trabalhar nos softwares ou para fazer os
acabamentos.
Tudo foi afetado pela pandemia e o ensino de prótese
dentaria não é exceção. As faculdades onde é lecionado o
curso não estão preparadas para enfrentar as adversidades
que existem com a atual situação. Sendo o curso muito técnico, é impensável para os alunos usarem os mesmos equipamentos e desta forma, os alunos saem prejudicados pois
não existem equipamentos para todos, sendo limitados ao
que podem fazer.
8. Como em qualquer área, penso que a chave para o
sucesso é mesmo ter paixão e empenho pelo que fazemos e
querer aprender sempre mais.

Zsolt Kovacs
1. Em jovem tinha uma
grande indecisão entre
seguir artes ou medicina.
Como não consegui entrar
em medicina como primeira opção, e também
para não ficar parado e
perder tempo, escolhi
estudar prótese dentária.
Com o tempo, vim a descobrir que é a fusão perfeita entre os dois e com o decorrer
do curso percebi que este era o caminho certo para a minha
vida profissional.
2. O maior desafio é sem dúvida elaborar os trabalhos sobre implantes de modo a equilibrar o possível,

o impossível e a visão do paciente. Estes, tanto ajudam à
criação estética desejada como dificultam em muito o processo.
3. Quando comecei de alguma forma era mais fácil: trabalhava no mundo real, com uma tecnologia mais simples e
ainda preso ao processo base, mas onde facilmente se controlava o resultado. Era mais táctil.
Hoje, com a introdução do mundo virtual, da técnica CAD/
CAM, abriram-se possibilidades, mas metade do trabalho
deixou de ser palpável. Os trabalhos têm naturalmente de
ser mais estudados e pensados para que o resultado seja
mais imediato e perfeito.
4. A maior evolução foi a introdução da tecnologia digital,
o que provocou um grande boom.
Para isto, também contribuiu o aparecimento de novos
materiais estéticos, como a zircónia e os dissilicatos. Mesmo
estes, têm vindo a mostrar uma grande evolução ao longo
dos últimos anos, tornando os resultados obtidos cada vez
melhores, em qualidade e estética.
Na minha opinião, o futuro reserva-nos o continuar deste
trabalho, ou seja, um continuado melhoramento dos materiais, nas suas características físicas e óticas, e obviamente a
progressão das técnicas e tecnologias digitais, tanto os hardwares como os softwares.
O objetivo será sempre o aprimoramento dos resultados
tendo em vista a perfeição.
5. Em biomateriais, as zirconias e os dissilicatos, agora
em multilayer, com cores cada vez mais reais e adesivos
cada vez mais fidedignos. Em tecnologia, tenho de destacar tanto as técnicas de CAD/CAM, como a nova geração
de fresadores.
6. As vantagens são muitas, incluindo o facilitar e acelerar
da produção, mas com a técnica digital ainda não atingimos
a perfeição, ao contrário do que se possa pensar. O workflow
digital por si só não é capaz de obter um bom resultado, é
sempre necessário um controlo final real, ou nos modelos
ou na própria boca do paciente, o que implica um gasto de
tempo por parte do técnico ou do médico dentista.
7. Definitivamente não acredito que as novas tecnologias
se traduzam na redução de postos de trabalho, elas vêm
melhorar o nosso trabalho, mas vão sempre implicar mão
de obra real. As gerações de protésicos mais antigas, como
a minha, são obrigadas a aprender as novas técnicas do
mundo atual, as digitais, e renovarem-se. As novas gerações
já nascem com estas tecnologias e por consequência já se
adaptam naturalmente a este mundo. Para além disto, no
mundo físico, a pandemia vem comprometer os trabalhos de
bancada, as aulas práticas, que não deixam de ser indispensáveis à boa formação das novas gerações.
8. Talvez um sentido estético apurado, uma habilidade manual e um interesse pela constante autoformação.
Acima de tudo, muita persistência e horas de trabalho em
laboratório. n
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MARCAS & PRODUTO
A QUALIDADE E PRECISÃO DAS IMPRESSORAS 3D MICROLAY,
COMERCIALIZADAS PELA GOLDENTAV
tibilidade são essenciais, e embora muitas vezes existam no
mercado impressoras 3D capazes de alcançar bons resultados,
há o problema de esses resultados nem sempre serem repetíveis devido ao grande número de variáveis que podem afetar
o sucesso de uma impressão, como a orientação, a localização na bandeja, a geração correta dos suportes, a temperatura ambiente e o mais importante, as pequenas deformações
causadas por um módulo ótico que não atende às demandas
ou um projetor mecânico com menor qualidade.
Acabamentos de alumínio anodizado
Os detalhes são muito importantes para a Microlay, por
isso há um extremo cuidado com o design e acabamento
de todas as partes da máquina, especialmente aquelas que
entrarão em contato direto com o utilizador. O alumínio foi
escolhido com acabamento anodizado e como material para
a superfície de impressão e para o tanque, o que minimiza o
desgaste natural das peças em contacto com a resina e permite uma economia considerável nas substituições.

VERSUS DENTAL PRINTER 3D

energia constante durante a mesma impressão, causando irregularidades na superfície. Além disso, com algumas
horas de uso, os LEDs tendem a perder intensidade, necessitando de ajustes constantes nos perfis dos materiais e no
final a sua inevitável substituição. Graças ao seu radiómetro interno, a Microlay Versus é capaz de calibrar automaticamente a quantidade de energia não só antes de cada
impressão, mas também antes de cada camada em menos
de um segundo, garantindo precisão na mesma impressão e
também ao longo dos anos (até 50.000 horas de vida).
Resolução e precisão

A Microlay Versus é uma impressora dentária 3D projetada
especificamente para atender às necessidades mais exigentes de laboratórios e clínicas dentárias.
Motor de luz LED Full HD UV
385nm com radiómetro interno
Para manter a qualidade de
impressão ideal, é necessário
fornecer exatamente a mesma
quantidade de energia UV em
cada camada.
Outras impressoras do mercado que incluem projetores de
LED não conseguem manter essa
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Graças ao seu motor de luz
de estado sólido e projetor
DLP FullHD (1920×1080px), a
nova Impressora 3D Microlay
Versus Dental é capaz de
imprimir numa resolução
incrível de 65_m no plano XY horizontal e 50_m no plano
Z vertical (até 10_m). O grau de detalhe e confiabilidade é
surpreendente.
Aberto a materiais de terceiros
A fonte de luz UV 385nm garante compatibilidade com
a maioria das resinas utilizados em medicina dentária Premium no mercado, incluindo resinas brancas e transparentes
que são problemáticas com outras impressoras com projetores de luz visível.
Projetada para repetibilidade
Em determinados setores, como o dentário ou científico,
não só a precisão, mas também a previsibilidade e a repe-

Controlo de temperatura
A câmara de impressão é aquecida com ar quente por convecção,
conseguindo criar o microclima
ótimo para cada resina, reduzindo
a sua viscosidade e reproduzindo
um ambiente controlado que facilita a repetibilidade.
Conectividade wi-fi
Permite economizar tempo e aumentar o conforto no
dia-a-dia de laboratórios e
clínicas dentárias. A Microlay
Versus funciona como um
servidor de impressão e inclui uma interface web para que
seja possível monitorizar e controlar absolutamente tudo
através de um PC, tablet ou smartphone em qualquer lugar.
É ainda possível solicitar suporte remoto usando o aplicativo TeamViewer integrado.
7” touchscreen
A Microlay Versus foi
criada para facilitar trabalhos difíceis. Entre outras
funcionalidades, possui um
grande ecrã táctil de 7"
com uma interface limpa e
intuitiva para lidar com procedimentos de rotina. O processo é bastante simples, basta
carregar o arquivo digital (STL, SLC, ZIP), e selecionar um perfil que corresponda à resina escolhida.
Outro recurso conveniente é a câmara de monitorização
colocada abaixo do depósito para que seja possível manter
uma verificação constante do que está a acontecer.

EVE 3D PRINTER

A Impressora Microlay Eve 3D foi projetada para o pequeno e médio laboratório que procura digitalizar o seu fluxo de
trabalho de forma escalonável, sem grandes investimentos
e sem comprometer a precisão e confiabilidade necessárias
para o trabalho diário.
Matriz LED com lente de projeção paralela
Um poderoso conjunto de
LEDs de 405nm distribui a
energia uniformemente por
toda a superfície de impressão, alcançando um resultado
preciso e repetível. O módulo
de lente de projeção paralela
evita a dispersão de raios de luz que causam imprecisões e
zonas de energia desiguais em outras impressoras LCD.
Resolução XY de 47 mícrons
Com um tamanho de pixel
de 47_m, a Impressora 3D
Microlay Eve atinge resultados com a mais alta resolução. Ao contrário de outros
sistemas LCD, esta resolução
é real e eficaz graças à fonte
de luz paralela. Os detalhes nas menores geometrias são
espetaculares, mesmo usando lentes 10x.
Um design robusto para resultados profissionais
O design robusto, com acabamento em aço e alumínio anodizado, confere a confiabilidade
e durabilidade necessárias nos
ambientes profissionais mais
exigentes. O tanque de resina,
feito de alumínio, não precisa de
ser substituído. O filme do tan-

que, com desenho otimizado, pode ser trocado por qualquer
utilizador em menos de dois minutos.
Conectividade Wi-fi /Ethernet
A Microlay Eve comporta-se como um servidor de impressão 3D
para qualquer computador, tablet ou smartphone dentro da mesma rede. Ao mesmo
tempo, se existirem várias impressoras Eve, o trabalho pode
ser enviado para a máquina selecionada diretamente através do PC, com apenas um clique no software MicroForm. A
impressora pode ser atualizada com todas as atualizações
gratuitas que irão introduzir o profissional na era da Indústria
4.0 e redes 5G.

Touchscreen de 5 polegadas
A Microlay Eve torna o difícil
mais fácil. A impressora pode ser
controlada a partir do ecrã tátil de
5 polegadas, com uma interface
simplificada, limpa e intuitiva. A
utilização é simples, basta carregar arquivos digitais, selecionar
um perfil e imprimir. Também é
possível abrir o Teamviewer diretamente do ecrã tátil para
se conectar remotamente ao serviço técnico ou suporte.
Sistema aberto a materiais de terceiros
A impressora é otimizada para materiais Microlay Printfit,
entre outros, mas pode funcionar em modo aberto, permitindo ao utilizador experimentar qualquer outro material
www.glodentav.com
compatível com 405nm. n
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Dr. Luís Caetano
TPD Luís Saraiva

CASO CLÍNICO: REABILITAÇÃO DO SETOR ANTERIOR COM
FACETAS SOBRE REFRATÁRIO E DO SETOR POSTERIOR COM
ZIRCÓNIA ESTRATIFICADA POR VESTIBULAR

O

presente caso clínico foi finalizado na última semana
de janeiro de 2021, em conjunto com a Clínica IRON
no Porto.
Trata-se de um caso clínico interessante devido á utilização de diferentes materiais com integração dos mesmos.
Não se apresenta a fase inicial de planeamento, uma vez
que esse passo é essencial para qualquer caso desta natureza e não traz nenhuma novidade aos leitores.
A reabilitação iniciou-se pelo setor anterior, com facetas
sobre refratário e, numa segunda fase, foi reabilitado o setor
posterior com Zircónia estratificada por vestibular e a zona
funcional em volume total.
Nesta fase, elaboraram-se primeiro as facetas e dois jogos
de provisórios. O objetivo foi ter como referência a cor das
facetas após a sua adesão e, utilizamos o primeiro jogo de
provisórios para eventuais acertos e ajustes. Em seguida,
este jogo de provisórios foi devolvido ao laboratório com um
novo registo de oclusão para confirmação do planeamento
anterior. O segundo jogo ficou em boca.
Nos dias seguintes após a adesão das facetas, foram elaboradas fotografias com o protocolo e_Lab das mesmas.
Deste modo, foi possível ter uma informação mais fidedigna
para elaborar a coroa e as pontes em Zircónia estratificada
com cerâmica.
As restantes fotografias foram realizadas no dia após a
colocação da coroa no dente 1.3 e das pontes posteriores.
Atualmente, existem ferramentas de suporte que permitem atingir os resultados pretendidos com mais segurança.
Não menos importante do que as ferramentas, é a evolução
dos materiais, que oferecem maior liberdade de escolha e
processos de confeção.
Materiais utilizados:
– Facetas sobre refrátario- Cerâmica Noritake EX3;
– Zircónia da coroa e das pontes- Zolid Gen-X da
AmannGirrbach;
– Cerâmica de recobrimento para Zircónia - Cerâmica
Soprano 10, Livento da Cendres+Metaux;
– Revestimento - Shera;
– Gessos - Shera. n
Todas as fotografias intraorais e extra orais foram cedidas
por cortesia do IRON e do Dr. Luís Caetano. O presente caso
clínico foi realizado em conjunto com o Dr. Luís Caetano e a
sua equipa.

1
2

Diretor Clínico IRON
TPD, sócio fundador Clarity Lab
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AGENESIA BILATERAL DE INCISIVOS LATERAIS SUPERIORES
- REABILITAÇÃO ESTÉTICA MINIMAMENTE INVASIVA COM
RESTAURAÇÕES CERÂMICAS ADERIDAS
A

agenesia dentária é umas das anomalias de desenvolvimento dentário mais frequente, e consiste no não
desenvolvimento de uma ou mais peças dentárias por falta de desenvolvimento do gérmen dentário que lhe daria
lugar. Esta condição pode verificar-se em ambas as dentições (decídua e definitiva) num espectro que pode abranger
apenas a falta localizada de um dente até à totalidade dos
dentes. Quando se verifica a ausência por agenesia de um
ou mais dentes com influência estética, como é o caso da
agenesia dos incisivos laterais superiores cuja prevalência
em Portugal ronda os 1.3%, e que tende a ser bilateral, torna-se imperativo diagnosticar, planear e executar com cuidado e rigor uma reabilitação estética que vá de encontro à
demanda pessoal do paciente e clínica do médico dentista.
Esta condição, quando associada a dentes anteriores, torna-se ainda mais relevante pois ocorre em pacientes jovens
que muitas vezes desenvolvem complexos de imagem associados à falta dos dentes afetados.
Todos os tratamentos dentários restauradores terão, à
priori, algum nível de “custo biológico” associado à redução
de tecidos dentários para permitir a colocação do material

restaurador, ou pelo simples ato de condicionar os tecidos
dentários para a aplicação da restauração em casos cujo
desgaste não é necessário. Cabe ao médico dentista executar os tratamentos da forma menos invasiva possível, de
forma a atingir o seu propósito estético e funcional, preservando simultaneamente o máximo de estrutura dentária saudável. Este propósito torna-se ainda mais relevante
quando se tratam de pacientes jovens cujo propósito será
sempre manter os trabalhos em condições estéticas e funcionais corretas o maior período de tempo possível, permitindo ao mesmo tempo, em caso de falha, a substituição
das restaurações, recorrendo ao remanescente dentário
inicialmente preservado.
Com base na evolução dos materiais cerâmicos condicionáveis, sistemas adesivos e protocolos clínicos, as cerâmicas
dentárias proporcionam hoje ao médico dentista e ao técnico de Prótese Dentária a execução de tratamentos adesivos com uma relação entre o custo biológico e longevidade/
estabilidade estética muito favorável, permitindo uma grande flexibilidade no planeamento de reabilitações com base
nos diferentes materiais disponíveis.

Fig. 01. Inicial à direita.

Fig. 02. Situação Inicial frontal.

Fig. 03. Inicial à esquerda.

Fig. 04. Inicial Frontal Sem Prótese.

Fig. 05. Incisão para desenvolvimento dos pônticos.

Fig. 06. Acréscimos em resina composta.
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O caso clínico que se segue descreve a reabilitação estética numa jovem paciente com agenesia bilateral dos incisivos
laterais superiores.

Caso Clínico
Paciente com 25 anos, sexo feminino, apresentou-se na
consulta de reabilitação estética com história clínica de agenesia dos incisivos laterais superiores, compensada desde
a adolescência com recurso a uma prótese removível. A
paciente referiu estar insatisfeita com o uso de uma prótese
dentária numa idade tão jovem, bem como com a estética
que esta lhe proporcionava. Adicionalmente, apresentava
queixas relativas às forma e cor dos incisivos centrais, dentes que anteriormente restaurados com recurso a facetas.
(Figs.1, 2, 3 e 4)
A paciente apresentava, então, uma prótese esquelética
de dois elementos (12 e 22), bem como duas facetas de dissilicato de lítio maquilhadas nos dois incisivos centrais superiores, apresentando alguma degradação marginal. Todos os
outros dentes do sector estético encontravam-se hígidos e
sem qualquer tratamento prévio. (Fig. 5)

Fig. 07. Acréscimos em resina composta.

Fig. 08. Pós-operatório 3 semanas.

Fig. 09. Pós-operatório 3 semanas.

Fig. 10. Pós-operatório 3 semanas.

Fig. 11. Dupla impressão captando todos os detalhes dos pilares e da zona
dos pônticos.

Fig. 12. As pontes Maryland.

De seguida, com pequenos acréscimos em resina composta
na cervical dos dentes da prótese esquelética da paciente
(Figs. 6 e 7), foram simulados os perfis de emergência de
ambos os dentes de forma a estes exercerem pressão gengival, e a paciente foi instruída a utilizar a prótese durante
três semanas para maturação dos tecidos periodontais sob
a prótese.

dos incisivos centrais que a paciente se tinha comprometido
a substituir num futuro próximo, cuja cor era insatisfatória.

Recolha de dados para planeamento
Após a recolha dos dados necessários (registro fotográfico,
registro radiográfico e impressões digitais) foram planeados
dois tratamentos para consideração da paciente:
1 – Reabilitação dos dentes ausentes com recurso a dois
implantes e substituição das facetas utilizando cerâmica
feldspática;
2 – Reabilitação dos dentes ausentes com duas pontes
Maryland em dissilicato de Lítio e substituição das facetas
utilizando cerâmica feldspática.
A paciente mostrou-se relutante a recorrer imediatamente aos implantes, mostrando interesse numa opção menos
invasiva que lhe permitisse, ainda assim, obter um resultado
estético satisfatório e acima de tudo que fosse impercetível em situações sociais do quotidiano. Como tal a opção
recaiu nas pontes Maryland aderidas. A paciente também
escolheu, inicialmente, fazer apenas a reabilitação dos dois
incisivos laterais ausentes, de forma a dispensar o uso da
prótese removível, comprometendo-se a continuar o plano
de tratamento após alguns meses.

Desenvolvimento dos pônticos para os
dentes ausentes
Após a confecção e aprovação de um enceramento para
mock up do trabalho final, o primeiro passo clínico passou
pelo desenvolvimento de pônticos estáveis e firmes, de forma a permitir que as coroas das pontes Maryland nos dentes
12 e 22 se encaixassem nesses locais, simulando a emergência natural dos dentes nos tecidos periodontais. Para tal
foram realizadas duas pequenas incisões nos tecidos moles
de forma a facilitar o desenvolvimento dos pônticos (Fig. 5).

Impressões para confecção das pontes
Maryland
Após três semanas a paciente apresentou-se na consulta novamente, sem qualquer desconforto relatado durante
o período de utilização da prótese, e os pônticos encontravam-se em perfeita condição para a confeção das pontes
Maryland (Fig. 8). É importante garantir que os tecidos no
local dos pônticos não colapsam nem deformam após a
remoção da prótese, para garantir que a impressão é fidedigna e que as coroas das pontes Maryland irão encaixar na
perfeição no pôntico arquitetado, pois só assim será possível a perceção visual de emergência da coroa dentária de
uma raiz que, na verdade, não existe (Figs. 9 e 10). Foi realizada uma dupla impressão com dupla viscosidade (Silicone
Putty + Silicone Light) de forma a captar com a maior fidelidade possível os pônticos e as superficies dos caninos
que vão servir de apoio para as asas das pontes Maryland
(Fig. 11).
As impressões foram então enviado para o laboratório
acompanhadas de todos os dados fotográficos necessários
para a confecção das pontes Maryland. Foram confecionadas
duas pontes Maryland em cerâmica monolítica de dissilicato
de lítio (EMAX-CAD) (Fig. 12), maquilhadas com base na cor
dos dentes naturais da paciente, ignorando por agora a cor

Adesão das pontes Maryland
As pontes Maryland foram construídas de forma a apresentar um conector entre o dente em cantilever e a “asa”
cerâmica com a maior “altura” e espessura possível. Este
pormenor é importante uma vez que é no conector que se
concentra grande parte do stress a que as pontes Maryland
estão sujeitas, sendo que o aumento da área das “asas”
aderidas ao dente pilar representa um papel secundário
nessa redução de stress. Foi confecionado pelo laboratório, para facilidade de assentamento das pontes Maryland,
duas estruturas em resina composta fotopolimerizável, que
permitiram controlar e garantir uma correta colocação das
peças cerâmicas no local recetor (Fig. 13). Para facilidade
na adesão foi utilizado um isolamento absoluto modificado,
uma vez que a tensão do dique de borracha impedia o correto assentamento das pontes Maryland nos locais recetores.
As peças cerâmicas, na superficie interna das “asas” e do
conector, foram condicionads segundo o seguinte protocolo:
1. Jacteadas para aumento da rugosidade de superfície e
consequente beneficio adesivo;
2. Aplicação de ácido hidrofluorídrico 4.5% (20 segundos);
3. Lavagem abundante com água;
4. Aplicação de ácido ortofosfórico 37% (60s);
5. Lavagem abundante com água;
6. Secagem com jacto de ar;
7. Colocação num recipiente com etanol e limpeza em
banho de ultrassom durante 5 minutos;
8. Secagem com jacto de ar;
9. Aplicação de uma camada abundante de silano;
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Fig. 13. Consulta de adesão das pontes Marylands, com os posicionadores
in situ, após remoção dos excessos.

Fig. 14. Follow up 1 semana.

Fig. 15. Follow up 1 semana.

10. Ativação do silano com fonte de calor;
11. Aplicação de uma camada de adesivo do sistema adesivo Optibond FL.

após a polimerização da resina aquecida, com recurso a lâmina
de bisturi, nº12, bem como fio dentário, e as margens da cerâmica polidas com taças de polimento (Fig. 13).
A paciente voltou à clínica após uma semana para uma
consulta de follow up das pontes Marylands, e em apenas
uma semana já é notória uma óptima integração das mesmas com os tecidos periodontais e os dentes naturais da
paciente. (Figs. 14 e 15)

região cervical, remover os overhangs presentes e garantir
máximo de preservação de esmalte possível, foi realizado
um novo preparo para as facetas sem margens de término,
um preparo vertical, com a totalidade do preparo a ser finalizada em esmalte, o que permite uma grande segurança na
estabilidade da adesão das facetas. (Fig. 18)

Quanto às superfícies dentárias, tratando-se de esmalte
não preparado, foram sujeitas ao seguinte protocolo de condicionamento e adesão:
1. Jacteamento com oxido de alumínio para aumento da
rugosidade de superfície e consequente beneficio adesivo;
2. Aplicação de ácido ortofosfórico 37% (30s);
3. Lavagem abundante com água;
4. Secagem com jacto de ar;
5. Aplicação de uma camada de adesivo do sistema adesivo Optibond FL;
6. Aplicação de compósito aquecido Enamel Plus HRI UD1.

Remoção das facetas antigas e novo
preparo dos incisivos centrais

Adesão das facetas feldspáticas
Foram realizadas duas facetas em cerâmica feldspática
(Empress-CAD) com quase nenhuma necessidade de maquilhagem adicional, e com uma morfologia e textura superficial o mais próximo possível dos dentes naturais da paciente
(Fig. 19). A sua adesão foi realizada sob isolamento absoluto,
após o condicionamento apropriado da cerâmica segundo o
seguinte protocolo:

As peças foram então colocadas com o auxílio dos posicionadores que garantiram o seu correcto posicionamento, e, após
remoção dos excessos grosseiros, foi efetuada a fotopolimerização por 90 segundos em cada face das restaurações. Durante
a fotopolimerização foi aplicado jacto de ar intermitentemente
para evitar sobreaquecimento da coroa dos dentes pilares, que
se encontravam vitais. Os excessos foram então removidos,

Cerca de um ano após a adesão das pontes Maryland a
paciente voltou a procurar-nos, tal como combinado, para a
substituição das facetas. Com base no mock up já aprovado
pela paciente, procedemos à remoção cuidadosa das facetas antigas. Este processo é minucioso e demorado, devido ao imperativo de remover apenas a cerâmica antiga e o
material utilizado para a sua adesão, mantendo ao máximo
o tecido são dos dentes. Para tal foi utilizado microscópio
e, à medida que o esmalte ia sendo exposto, este ia sendo
pintado com um marcador, de forma a não ser confundido
com cerâmica ou material de cimentação (Figs. 16 e 17). De
forma a garantir a remoção total dos materiais antigos na

1. Aplicação de ácido hidrofluorídrico 9% (90 segundos);
2. Lavagem abundante com água;
3. Aplicação de ácido ortofosfórico 37% (60 segundos);
4. Lavagem abundante com água;
5. Secagem com jacto de ar;
6. Colocação num recipiente com etanol e limpeza em
banho de ultrassom durante cinco minutos;

Fig. 16. Remoção das facetas antigas.

Fig. 17. Remoção das facetas antigas.

Fig. 18. Preparo para facetas nos centrais.

Fig. 19. As facetas Feldspáticas.

Fig. 20. Protecção dos dentes adjacentes com matriz metálica.

Fig. 21. Polimerização da camada superficial do compósito aquecido, sob
gel de glicerina.
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Fig. 22. Pós operatório imediato.

Fig. 23. Vista lateral esquerda consulta de controlo.

Fig. 24. Vista frontal consulta de controlo.

Fig. 26. Vista frontal consulta de controlo.

7. Secagem com jacto de ar;
8. Aplicação de uma camada abundante de silano;
9. Ativação do silano com fonte de calor;
10. Aplicação de uma camada de adesivo do sistema adesivo Optibond FL.
Os dentes preparados, consistindo a área de superfície
apenas de esmalte, foram tratados com o seguinte protocolo de condicionamento e adesão:
1. Jacteadas com oxido de alumínio para aumento a rugosidade de superfície e consequente beneficio adesivo;
2. Aplicação de ácido ortofosfórico 37% (30 segundos);
3. Lavagem abundante com água;
4. Secagem com jacto de ar;
5. Aplicação de uma camada de adesivo do sistema adesivo Optibond FL;
6. Aplicação de compósito aquecido Enamel Plus HRI UD1.
Durante o processo de jacteamento e condicionamento do
esmalte dos preparos é importante proteger os dentes adjacentes, neste caso as pontes Maryland, sob risco de danificar
a sua superfície com consequências nefastas do ponto de
vista estético. Neste sentido, uma fita de matriz metálica foi
aplicada (Fig. 20). As facetas foram então carregadas com o
compósito aquecido e levadas aos preparos, tendo sido aderidas simultaneamente após remoção dos excessos grosseiros. A utilização de compósito aquecido permite um assentamento preciso e uma meticulosa remoção dos excessos
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Fig. 25. Vista lateral esquerda consulta de controlo.

Fig. 27. Avaliação da integração periodontal das restaurações cerâmicas.

de material adesivo, uma vez que se mantém manipulável
até ser efectuada a fotopolimerização. Foi efetuada a fotopolimerização por 90 segundos em cada face das restaurações (com aplicação intermitente do jacto de ar para evitar
sobreaquecimento dos dentes preparados, que se encontravam vitais), seguido de uma fotopolimerização final com
aplicação de gel de glicerina para total polimerização da
resina composta, cuja polimerização é inibida pela presença de oxigénio (Fig. 21). Os excessos restantes foram então
removidos, com recurso a lâmina de bisturi, nº12, bem como
fio dentário, e as margens da cerâmica polidas (Fig. 22).
Poucos dias após a adesão a paciente voltou à clínica
extremamente satisfeita com a integração das restaurações
no seu sorriso (Figs. 23, 24, 25 e 26). Numa cuidadosa avaliação da integração periodontal das restaurações cerâmicas,
nota-se excelente mimetização do perfil de emergência nas
pontes Maryland, bem como saúde gengival em todos os
dentes restaurados (Fig. 27).

Conclusão
A medicina dentária contemporânea não se limita ao tratamento de doença ou substituição de dentes perdidos. É impe-

rativo perceber quais as motivações dos pacientes, quais os
seus objetivos e exigência, planear tratamentos que permitam satisfazer essas motivações e ao mesmo tempo garantir
a sua estabilidade e reversibilidade com o menor custo biológico possível. Dado o enorme leque de opções restauradoras que, como Médicos Dentistas, temos hoje disponíveis,
é importante que tenhamos a flexibilidade e “know-how”
com diferentes opções terapêuticas, que permitam atingir a
demanda do paciente, salvaguardando o primor clínico exigido. Neste caso, com recurso a diferentes configurações de
restaurações cerâmicas, bem como a utilização de diferentes
materiais, foi possível ser o menos invasivo possível e atingir
um resultado estético que satisfez não só a paciente mas também toda a equipa. n

Médico Dentista no IROV- Instituto de Reabilitação Oral de Viseu; Mestrado
Integrado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto
(FMDUP) em 2016; Pós graduação em Reabilitação Oral Biomimética
Avançada pela Cooperativa de Ensino Politécnico e Universitário (CESPU) em
2018; Diversas Pós graduações e cursos em Reabilitação Estética, Funcional
e Biomimética, Dentística Adesiva e Prótese Fixa; Prática clínica concentra-se
em Reabilitação Estética, Funcional e Biomimética e Dentisteria Operatória.
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