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EDITORIAL

O nome do mês de abril vem do latim “aperire”, que significa “abrir”. 

Porque com ele vem a primavera e o abrir dos botões das flores. 

Este ano, a palavra tem um duplo significado com a reabertura presencial 

de novos anos escolares, serviços e comércio, depois de meses de encer-

ramento devido à pandemia.

Neste mesmo mês, um artigo publicado no Journal of Dental Research 

mostrou que, na Escócia, numa população de 4032 pacientes assintomá-

ticos para a infeção por SARS-CoV-2 que consultou o médico dentista, 

seguida e testada durante 13 semanas, foram encontrados 22 pacientes 

positivos. Isto significa cerca de 0.5% de taxa de infeção nesta população 

analisada. Ou seja, um em cada 200 pacientes estava positivo e assinto-

mático.

Já em Portugal, em meados do mês anterior, aquando da testagem 

dos professores, educadores infantis e auxiliares para a retoma das aulas 

nos infantários e primeiro ciclo, a taxa de testes positivos encontrada 

também rondou os 0.5%. Se extrapolarmos estes dados para a população 

em geral, não é difícil de presumir que um em cada 200 pessoas poderá 

ser um positivo para a infeção por SARS-CoV-2, assintomático. Em locais 

com permanência de cerca de 200 pessoas juntas, por exemplo: transpor-

tes públicos, recintos de espetáculo, recintos desportivos, escolas, espla-

nadas, a probabilidade é que possa existir uma pessoa infetada. Daí a 

necessidade do distanciamento e do uso obrigatório de máscara ou, diria 

eu, do rastreio por testagem obrigatória.

O recurso a testes de antigénio e serológicos rápidos em massa e a 

custos acessíveis, parece-me que cada vez mais fará sentido a testagem 

e rastreio, sempre que os mecanismos de proteção individual não estive-

rem assegurados. Ou porque entramos num avião, ou porque entramos 

num recinto desportivo, numa sala de espetáculos, ou porque os nossos 

filhos vão à escola sem máscara, mas porque temos de continuar a viver, 

temos de continuar a assumir o risco da possibilidade de sermos conta-

giados. Não podemos confundir possibilidade com probabilidade.  

Uma coisa é a possibilidade que existe, sempre, de ganhar o euromi-

lhões quando registo uma aposta. Outra coisa, é a verdadeira probabilida-

de de isso acontecer. Enquanto o vírus existir e circular entre nós, a possi-

bilidade de ficarmos contagiados existe, coisa diferente é a probabilidade 

com que isso possa acontecer.

No contexto de trabalho clínico, com os EPi´s que instituímos e esta-

mos a aplicar nos nossos consultórios, com o número de utentes e profis-

sionais vacinados, com a testagem rápida instituída, já reduzimos muito 

essa probabilidade. Pelo efeito da redundância nas medidas diminuímos 

proporcionalmente esse risco. Já no contexto social, sempre que não 

podemos usar máscara, não podemos manter distanciamento físico, não 

temos a pessoa sentada ao nosso lado no estádio, ou teatro, ou avião 

testada e negativa, não conseguimos reduzir essa probabilidade de con-

tágio, sobretudo no contexto de mais de 200 pessoas juntas. 

Evitar 200 pessoas juntas é a “Tip” desta reflexão, pelo menos à luz 

do conhecimento atual. O “Trick” é, se temos mesmo de ir, usar máscara 

FFP2 e nunca a retirar para nada se não quando conseguirmos assegurar 

dois metros de distância física entre as pessoas que não são do nosso 

agregado familiar. 

Falo de “Tips & Tricks” porque esse é o título duma rúbrica nova que 

decidimos “abrir” nesta edição de abril. Nela tentaremos de uma forma 

sucinta e cheia de sumo, deixar algumas sugestões e truques em medi-

cina dentária que poderão ser úteis aos colegas. Tal qual uma receita de 

cozinha que nos ajuda a seguir os passos de um cozinhado. Tal e qual um 

“take home message” que pode mudar a nossa prática clínica de alguma 

maneira. Porque o conhecimento está sempre a avançar, as Tips & Tricks 

vêm para ficar e facilitar a tradução desse conhecimento na nossa prática 

diária!

Boas leituras! n

Célia Coutinho Alves 

Médica Dentista

Especialista em Periodontologia pela OMD

Doutorada em Periodontologia pela 

Universidade Santiago de Compostela
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CONVIDADO DO MÊS

IX ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES 
DE MEDICINA DENTÁRIA

Mathilde Tellechea, Presidente da Comissão Organizadora do IX 
ENEMD

P erante os tempos conturbados que vivemos, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária (ANEMD) não 

abdicou da realização do IX Encontro Nacional de Estudantes de Medicina Dentária IX ENEMD), evento que já conta com 

oito edições pejadas de sucesso.

Assumindo o novo cargo de Vice-Presidente para a Gestão Interna da Direção da ANEMD, foi depositada em mim não só a 

confiança, mas também a responsabilidade de presidir à Comissão Organizadora deste evento. Apesar de desafiante, tomei 

as rédeas deste projeto cuja modalidade presencial tradicional com o objetivo de aproximar os estudantes de medicina  

dentária entre si, promovendo a comunicação e o desenvolvimento de soft-skills, teve que ser adaptada ao novo enquadra-

mento pandémico. Assim, nesta nona edição, o IX Encontro Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, organizado por e 

para estudantes, adquire outro cariz formativo e terá como mote a relação entre “soft-skills e a medicina dentária”.

O evento decorrerá nos dias 17 a 20 e 24 a 28 do mês de maio, em formato online, com uma palestra no final de cada 

dia às 21h30 e será complementado com um concurso de simulação de uma entrevista de emprego e novidades que sairão 

muito em breve nas redes sociais do evento.

Porquê este tema?
O tema surgiu da crença de que o panorama atual propicia uma reflexão não apenas sobre as competências profissionais, 

mas também no que concerne às habilidades pessoais (soft-skills) que permitem a todos os futuros médicos dentistas um 

enquadramento na árdua vida profissional que se avizinha. Desta forma, estas aptidões consistem num dos principais dife-

renciais no sucesso clínico e de relacionamento interpessoal com o paciente, colegas de trabalho e com a entidade emprega-

dora, daí a relevância de tratar a relação entre “soft-skills e a medicina dentária”.

Quem são os palestrantes?
Por serem temas de relevância e parcamente explorados na nossa área da medicina dentária, foram convidados profissio-

nais de notoriedade e com marcada experiência nos tópicos que serão discutidos no decorrer do IX ENEMD. Contamos tanto 

com palestrantes nacionais – Professora Doutora Maria do Rosário Mexia, Prof. Doutor João Carlos Ramos, Doutor Rui Falacho, 

Dr. Bruno Seabra, Dr. Rodrigo Cavaco e o Dr. Pedro Barbosa Ribeiro, como, pela primeira vez neste evento, internacionais  

- Dr. Kyle Stanley, Dr. Felipe Rossi e Dr.ª Susanne Effenberger- que tiveram a amabilidade de aceitar o nosso convite.

Os tópicos abordados serão, dentro da Saúde Mental, “The Dark Side of Dentistry” pelo Dr. Kyle Stanley de Beverly Hills 

nos EUA e “Sustentabilidade na Saúde Mental, Como Estudante de Medicina Dentária, em Tempo de Pandemia COVID-19” 

pela Professora Doutora Maria do Rosário Mexia da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Será tratado 

o tema do Desenvolvimento Pessoal pelo Doutor Rui Falacho da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra com a 

conferência inédita intitulada “Way to Success” e o Prof. Doutor João Carlos Ramos, da mesma instituição, irá abordar o tema 

da Ergonomia de uma forma original. 

O voluntariado na medicina dentária, que até à data carece de discussão em Portugal, terá o seu lugar de destaque no 

nosso congresso, no dia de abertura, com o Dr. Felipe Rossi de São Paulo no Brasil. Contamos ainda com a presença do 

Dr. Bruno Seabra que irá abordar o tema da comunicação, indispensável neste momento, ministrando uma palestra sobre 

Public Speaking, e do Dr. Rodrigo Cavaco que nos falará sobre “Como Abrir uma Clínica Dentária Independente e Centrada 

no Paciente”. Algo nunca visto previamente neste evento será a presença de alguém especializado nas áreas da fisiotera-

pia e da osteopatia, o Dr. Pedro Barbosa Ribeiro, que dará uma conferência designada “A Minha Visão Sobre Como Tratar a 

Dor” sobre a temática da dor tanto para o médico dentista como para o doente. Por último, mas não menos importante, a  

Dra. Susanne Effenberger em Hamburgo tratará o tema da Comunicação com o Paciente, com a conferência intitulada “Listen 

& repeat. Basics of a successful communication with your patients” com o apoio da DMG, apoio com o qual contamos para 

todo o evento.

Perante esta breve introdução, espero ter aliciado, tanto estudantes como médicos dentistas, para um evento de caráter 

inovador, e que mantém o respeito pela tradição. Contamos com a vossa presença! n
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CRÓNICA

PIMENTA NA LÍNGUA

“Meu Deus, enchei minha alma de amor pela arte e por todas as criaturas. Não admitas que a sede pelo ganho e a busca 

da glória me influenciem no exercício de minha Arte.”

 O pouco conhecido juramento de Assaph, talvez porque dirigido a médicos judeus, estabelecia uma relação estreita entre 

a medicina e a ética, e deveria, tal como outros ensinamentos baseados em valores e princípios, estar sempre presente na 

nossa prática diária.

Um destes dias alguém me disse: agora já nem dizem “a medicina dentária”, mas sim “a dentária”. Pensei no assunto e na 

carga que representa, e concluí que assim tem sido, principalmente nos últimos tempos.

Temos assistido a uma “luta fratricida” em busca do que chamam alguns de “novos clientes”, com recurso, muitas vezes, 

a meios que não sendo de todo ilegais, têm uma componente de falta de ética e de princípios confrangedoramente desres-

peitosos e de “baixo nível”.

Desde telefonemas propondo a ida a certas clínicas com propostas de avaliação gratuita (já o fizeram mais que uma vez 

para a minha pessoa e para muitos dos meus pacientes) até ao requinte “marqueteiro” de vendilhões de tratamentos qua-

se “milagrosos” e rápidos, de tudo se vê neste mundo “da dentária” …sim, porque definitivamente este não é o mundo da 

MEDICINA DENTÁRIA.

Este não é o mundo que nos foi ensinado nos bancos das Faculdades (de algumas) …este não foi o mundo exemplar de 

grandes Mestres e de alguns dos seus discípulos…a Medicina não é, nunca foi, nem nunca será para gente séria o mundo 

que nos querem fazer crer ser o correto, o dos “marqueteiros”, argumentando até com frases como “estás velho”, “desfasado 

da realidade”, “as redes sociais são muito importantes”, e outras.

No dia em que nos colocarmos ao nível de vendedores ou comissionistas; ao nível dos supermercados ou das lojas de 

pronto a vestir, então terás entrado no mundo da “dentária” ao nível das “clínicas” de branqueamento dos centros comerciais 

e dos arranjadores de unhas.

O mundo da medicina dentária é o nível da verticalidade, da ética, do serviço.

Um dos problemas que vejo é também o facto de os médicos dentistas andarem como que “anestesiados”. Muito pouco 

lhes interessa o que se vai passando em seu redor, a não ser quando alguma inspeção lhes entra pelos consultórios adentro…

aí sim, apela-se à união da classe, à partilha e “ao amor”. No entanto, quando os mais altos valores médicos, éticos e morais 

são postos em causa, assobia-se para o lado, também e pelo facto de que a impunidade reina “neste reino”.

Podes afirmar publicamente que só tu sabes fazer p.e. implantes e que os pacientes arriscam a fazê-los noutros consultó-

rios que não seja o teu, podes depois dizer que depois de uma suspensão continuas a trabalhar porque a clínica era muito 

grande, que tudo continuará “mansamente” igual. Às vezes parece-me que temos uma profissão regida pela lei do salve-se 

quem puder. Parece valer tudo...parece “a selva”

Podes “assediar” pacientes na via pública, nos correios e nos centros comerciais oferecendo avaliações gratuitas, telefonar 

para pacientes que não são teus propondo a mudança de médico dentista (qualquer um de nós já recebeu uma chamada 

com violação clara do regime de proteção de dados) que sabes que nada vai acontecer. O Marquês de Maricá dizia que “a 

impunidade é segura quando a cumplicidade é geral”.

Este é o País e as autoridades que temoS. E se calhar é o que merecemos.

Por hoje fico-me por aqui.

Convidei o Luís Macieira, grande amigo e um técnico de prótese dentária de superior qualidade a escrever um 
texto sobre esta temática…

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

A DENTÁRIA: O DENTISTA QUE VENDE PRÓTESES
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Luís Macieira, TPD.

“O dentista que vende próteses”
 

Corria o ano de 1991 e eu frequentava o primeiro ano do curso de Técnico Laboratorial de Prótese 

Dentária na então Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa - Centro de Formação Profissional. 

Nesta altura o curso era apoiado pelo projeto HOPE e em disciplinas nucleares tínhamos professores 

americanos.  Numa aula de prótese total, e devidamente contextualizado, o Professor Kesler explicava 

o funcionamento das relações e competências dos diversos profissionais da equipa de saúde oral, e 

dizia,” …um dentista não vende próteses! Se alguém vende próteses são os técnicos ou os laboratórios, 

a médicos dentistas ou a clínicas. No dia em que o médico dentista começar a vender próteses prejudica 

de forma irreversível a sua posição e a perceção que o paciente tem do serviço prestado pelo médico 

dentista enquanto tratamento. A noção de que o médico dentista vende algo que é estocável e que sai 

de uma qualquer prateleira para ser vendido ao paciente, coloca-o numa posição comparável a qualquer 

outro agente comercial, que vende um relógio, uma peça de roupa ou um outro bem perecível. 

O tratamento enquanto serviço prestado, encerra em si valências, capacidades e processos que não 

se esgotam na transação comercial de um bem ou serviço. A confiança, e perceção que o paciente tem 

do mesmo, quando lhe é apresentado, deverá sempre ir mais além do que o ato de compra e o custo 

material”, referiu ainda. “No dia que o médico dentista divulgar os seus serviços apenas e só, como se 

de um bem material se tratar , instala de forma irreversível na “cultura dos pacientes” a ideia de que 

vão ao dentista comprar uma “coisa” , que sendo importante para a sua saúde e bem estar, pode apenas 

ser avaliada e comparada pelo preço, e por análise exclusiva deste“.

Não me recordo se foram exatamente estas as suas palavras, mas esta ideia, e a importância da sua 

reflexão ficaram-me registadas de forma definitiva até aos dias de hoje. Sobretudo porque nestes 30 

anos assisti à quase vulgarização do facto, com a recorrente divulgação de venda de próteses, implan-

tes e afins por clínicas dentárias, traduzindo para a prática o sentimento profético do Professor Kesler.  

Invariavelmente o Professor tinha razão e assistimos hoje não só à divulgação de venda de disposi-

tivos como centro de uma atividade tão nobre, onde os mesmos aparecem até representados grafica-

mente em impressões de grande formato de outdoors, montras de clínicas ou anúncios de redes sociais. 

O facto já consumado e provavelmente refletindo o “point of no return“, leva-nos na qualidade de 

potenciais pacientes de outras áreas da medicina, a pensar como veríamos a mesma abordagem ser 

praticada nessas especialidades e se tal seria permitido ou aceite entre os profissionais das mesmas.  

O tratamento enquanto serviço prestado aos pacientes tem uma dimensão maior do que qualquer 

dispositivo aplicado ou material usado. É na essência da reparação da função em todas as suas dimen-

sões com recurso a um diagnóstico e um conjunto de decisões terapêuticas informadas muito maiores 

do que a venda de um aparato ou instalação de um dispositivo. Tudo isto numa altura onde até o diag-

nóstico começa a ser desvalorizado dando a possibilidade aos pacientes de verem numa plataforma 

online, propostas soluções terapêuticas sem qualquer avaliação clínica prévia, criando a ilusão de que 

uma decisão por impulso para a compra de algo, se pode confundir com uma relação de confiança entre 

um paciente informado e o seu médico perante a apresentação de um tratamento indicado para uma 

condição clínica especifica. 

O que vamos ver e ter na medicina dentária nos próximos 30 anos resultará do que agora fizermos e 

quando me perguntam “porque te preocupas com esta questão sendo técnico laboratorial?” Porque só 

os tolos podem achar que queimar a terra por onde se passa pode ser boa forma de promover e valori-

zar um setor e quando a floresta está doente nenhuma árvore está saudável. n
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CRÓNICA

DOENÇAS SISTÉMICAS E TRATAMENTO DENTÁRIO 

doenças como diabetes, doenças cardíacas, derrame cere-

bral e outros problemas graves. Portanto, a inflamação pare-

ce ser uma ligação significativa entre a doença sistémica e a 

doença oral1.  A esse processo inflamatório pode estar asso-

ciado o aparecimento de uma lesão e infeção. Quando ocor-

re uma infeção, começa uma série de reações automáticas 

destinadas a proteger o corpo como um todo. Os vasos san-

guíneos dilatam-se ao redor do local da infeção, causando 

vermelhidão e calor. Os vasos sanguíneos também podem 

contrair no local da infeção, causando edema, pressão e dor 

nas terminações nervosas. Toda essa atividade dos vasos 

sanguíneos faz com que os glóbulos brancos se movam para 

a área afetada, circundando as bactérias e evitando sua dis-

seminação. Portanto, o propósito da inflamação pode ser 

explicado como um método de isolar e eliminar a infeção. 

O corpo todo pode ser afetado pelo processo inflamató-

rio que ocorre na cavidade oral, deixando o paciente com 

febre, dores ou cansaço. No entanto, os pacientes podem 

ficar surpreendidos ao saber que é possível haver uma infec-

ção e uma resposta inflamatória a decorrer, sem qualquer 

sintoma sistémico geral. Se a causa da inflamação desapa-

recer, a situação pode resolver-se. Se a causa da inflamação 

não desaparecer ou piorar; podem ocorrer danos nos órgãos, 

vasos sanguíneos, coração e até mesmo articulações e ner-

vos. Portanto, como a doença periodontal pode desencadear 

uma resposta inflamatória sistémica (ou em todo o corpo) se 

a doença não for controlada, o corpo pode ser danificado.

Para além da doença periodontal, existem outras causas 

como infeções ósseas maxilares e mandibulares derivadas 

de lesões dentárias ou extrações mal realizadas, chamadas 

NICO (Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis)/cavi-

tações ou osteomielites, bem como podem ter origem da 

inflamação devida a dentes impactados. 

2. Doença Periodontal: o que é? O que 
pode causar?

De acordo com a ADA (American Dental Association), 

aproximadamente 70% da população tem doença periodon-

tal, o que a torna um dos problemas de saúde mais difun-

didos nos EUA. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), 90% da população mundial sofre desta doença; e a 

periodontite é o estágio mais avançado tendo muitos fatores 

que produzem a destruição progressiva do ligamento perio-

dontal e o osso alveolar. Em Portugal, este problema assu-

me particular gravidade dado que durante muitas décadas, 

a saúde oral não esteve acessível a toda a população, mas 

atualmente, é inquestionável a necessidade de programas 

nacionais que contemplem a promoção da Saúde Oral, e a 

prevenção e tratamento das Doenças Orais, que contribuam 

significativamente na melhora da Saúde Geral das popula-

ções. Precisamos ajudar os pacientes a entender como essa 

doença pode afetá-los pessoalmente. Depois de explicar o 

facto de que a doença periodontal é causada por bactérias 

que crescem ao redor dos dentes, e a subsequente respos-

ta inflamatória que ocorre; é importante fornecer detalhes 

dos sintomas da doença periodontal ao paciente. É necessá-

rio explicar que a combinação de uma infecção bacteriana 

e uma reação inflamatória pode resultar na destruição do 

tecido e do osso ao redor dos dentes. Isso, por sua vez, pode 

causar dentes com mobilidade, raízes expostas, mau hálito, 

sensibilidade, hemorragia, edema e dor. Os pacientes preci-

sam saber que é um fator importante na perda do dente. Se 

a fundação estiver com defeito, o prédio cairá. É importante 

referir também que a doença periodontal pode existir na 

ausência de sintomas evidentes.

 
3. Infecção periodontal, inflamação e 
problemas gerais de saúde

Mesmo que o paciente pareça despreocupado com a per-

da de dentes, mau hálito, sensibilidade, hemorragia e dor, 

deve estar sobretudo preocupado sobre como as bactérias 

implicadas na doença periodontal estão relacionadas às bac-

térias encontradas nas doenças cardíacas. De acordo com um 

estudo publicado no Journal of Periodontology2, as bolsas 

periodontais podem ser infectadas por um tipo específico 

de bactéria e / ou combinações de certos tipos de bactérias, 

que estão relacionadas ao desenvolvimento das síndromes 

coronárias agudas (SCA). (De acordo com a American Heart 

Association, SCA é um “... termo genérico usado para cobrir 

qualquer grupo de sintomas clínicos compatíveis com isque-

mia miocárdica aguda ... dor no peito devido ao suprimento 

insuficiente de sangue para o músculo cardíaco que resulta 

da doença coronária arterial. ”) As bactérias que foram iden-

tificadas no estudo como presentes na periodontite e na SCA 

são Treponema denticola, Tannerella forsythia e Streptococ-

cus spp. De acordo com Stefan Renvert, DDS, PhD, Departa-

mento de Ciências da Saúde, Kristianstad University, “Esta 

pode ser uma das várias explicações de porque um número 

elevado de bactérias e a combinação de patógenos espe-

cíficos nas bolsas periodontais podem estar associadas a 

uma história de SCA. A quantidade de bactérias periodontais 

resulta numa resposta inflamatória que eleva a contagem 

de leucócitos e os níveis de proteína C reativa (PCR), que 

também foi associada em estudos anteriores a doenças car-

díacas”3. O que isso pode significar para o paciente? Aqueles 

que recebem exames periodontais e tratamento adequado, 

podem ser capazes de reduzir a incidência de SCA.

A doença cardíaca não é a única condição associada à 

doença periodontal. Demonstrou-se que diabetes e bebés 

prematuros com baixo peso ao nascer estão relacionados à 

doença periodontal. Já em 2003 no Journal of the Ameri-

can Dental Association4, um estudo revelou que quando as 

infecções periodontais dos pacientes diabéticos foram trata-

das, experimentaram uma “melhoria acentuada” na capa-

cidade de controlar o açúcar no sangue. Em 2006, o Journal 

of Periodontology2 relatou que a resistência à insulina que 

leva a diabetes era maior em pessoas com doença periodon-

tal. Portanto, controlar a doença periodontal de um paciente 

pode ajudar a controlar a diabetes de um paciente.

Além disso, foi demonstrado que a PCR se encontra ele-

vada na doença periodontal e doença cardíaca, e que tam-

bém tem um impacto sobre os nascimentos prematuros. Em 

2003, um estudo do Journal of Periodontology5 acompanhou 

H oje em dia, mais do que nunca, os pacientes ouvem 

falar sobre as conexões entre doenças sistémicas e 

doenças orais. Os médicos e médicos dentistas sabem há 

anos que as doenças e a saúde oral (gengivas e dentes) 

estão diretamente relacionadas a doenças e condições no 

resto do organismo. Cada vez mais existe literatura científica 

que prova que existe essa correlação.

 O tratamento dentário para o controlo de doenças orais 

está finalmente a ser reconhecido como uma engrenagem 

vital na máquina da “saúde total do corpo”. De que forma 

podemos alertar os nossos pacientes sobre a importância do 

tratamento dentário para a sua saúde geral? O que podemos 

destacar para justificar as nossas recomendações para o cui-

dado dos nossos pacientes? Como podemos abordar o tema 

para que nossos pacientes digam “sim” ao que realmente 

precisam? 

O que deve conversar com o seu paciente: 

1. Inflamação é a conexão 
A maioria dos pacientes entende o conceito de infeção e 

de que forma o corpo pode ser infetado (devido a bactérias, 

fungos ou vírus). Muitos também entendem os fundamentos 

da inflamação. Conversar com os pacientes sobre as rela-

ções entre inflamação/infeção, doenças orais e saúde geral 

pode ser fundamental para a compreensão da importância 

do tratamento dentário. Explique o facto de que os estu-

dos mostram que a infeção bacteriana e a inflamação do 

tecido são fatores causais importantes na doença periodon-

tal. A presença de bactérias e de inflamação no corpo tam-

bém podem ser fatores importantes no desenvolvimento de 

Dra. Ana Paz, Médica Dentista, White Clinic, Lisboa
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366 mulheres com doença gengival severa. Aqueles que 

receberam tratamento na forma de alisamento radicular no 

segundo trimestre apresentaram uma redução de 84% nos 

partos prematuros4. 

4. O tratamento dentário pode reduzir/
eliminar a doença periodontal, 
reduzindo assim os riscos de muitos 
problemas gerais de saúde

Já falamos do facto de que as bactérias causadoras da 

doença periodontal não se limitam à cavidade oral, mas 

podem circular por todo o corpo. À medida que o sistema 

imunitário tenta “combater” essas bactérias, a resposta 

inflamatória pode espalhar-se para outros órgãos, artérias e 

tecidos suscetíveis, que podem ser danificados. Se as bacté-

rias e a inflamação na cavidade oral não forem controladas, 

como no caso da doença periodontal crónica, o corpo nunca 

pode desligar o sistema imunitário do resto do corpo. Por-

quê? A causa da resposta inflamatória (as bactérias e a infla-

mação na boca) nunca desaparece. Portanto, os pacientes 

precisam saber que, se forem diagnosticados com doença 

periodontal, é do seu interesse aceitar o tratamento.

 O tratamento pode ser na forma de alisamento radicular, 

medicamentos ou prescrições e/ou intervenções cirúrgicas 

por um médico dentista. Algo essencial e coadjuvante ao 

tratamento é a toma de doses adequadas de vitamina D e 

C. A vitamina D é uma hormona essencial para regular o 

processo inflamatório e para combater e prevenir infeções; 

além de ter um papel muito importante na remodelação 

óssea. A vitamina C tem um papel importante no reforço do 

sistema imunitário, mas também a vitamina C é o percursor 

do colagénio, componente base das gengivas e osso, pelo 

que é uma vitamina essencial no equilíbrio e manutenção 

da saúde gengival e óssea6. Os pacientes precisam entender 

que, quando as bactérias são removidas dos dentes, gengi-

vas e ossos, a infecção e a inflamação podem ser reduzidas 

ou eliminadas. Com a carga de infecção reduzida, o sistema 

imunitário do corpo pode promover um processo geral de 

cura. A presença de vitaminas e minerais essenciais torna 

esse processo de cura e manutenção mais rápido e eficaz. 

É importante relembrar aos pacientes que cuidar da saúde 

da oral pode prevenir o risco de problemas gerais de saú-

de, mas que também é necessário eliminar outros fatores 

associados como por exemplo, excesso de peso, tabagismo, 

história familiar, dieta, exercícios e o efeito de certos medi-

camentos: todos estes fatores têm impacto. No entanto, se 

o paciente mantiver uma cavidade oral saudável e reduzir a 

inflamação oral, tomando os suplementos adequados, pode 

viver como uma pessoa mais saudável7. 

5. Presença de infeções no osso 
maxilar e mandibular  

A NICO (Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis) é 

uma doença caracterizada por lesões na mandíbula e/ou 

osso maxilar, detectáveis ou não radiologicamente através 

de um CBCT. Pode ser causada por trauma de uma extração 

dentária, endodontia e dente impactado. O paciente pode 

ter sintomas ou simplesmente ser uma lesão assintomática. 

A NICO ou cavitação está relacionada frequentemente com a 

Nevralgia do Trigémio. 

O facto de existir uma lesão próxima do nervo dentário 

inferior, provoca uma inflamação do nervo capaz de cau-

sar uma dor aguda. O facto de existir esta infeção faz com 

que as bactérias presentes, não só passem a barreira san-

guínea e entrem no sistema circulatório, mas também que 

facilmente cheguem à parte cerebral e provoquem doenças 

degenerativas e nervosas7,8.  

Muitas vezes estas infeções são silenciosas, e acabam por 

comprometer o sistema imunitário que está focado em eli-

minar a infeção sem sucesso. Isto leva a problemas como 

enxaquecas, fadiga crónica e até mesmo situações de der-

matite atópica (eczema) ou queda de cabelo.  

É necessário explicar ao paciente que após um bom diag-

nóstico clínico e radiológico, a solução passa por uma sim-

ples intervenção cirúrgica, onde a infeção é eliminada após 

um rigoroso protocolo de desinfeção com laser Er:Yag e ozo-

noterapia. É aconselhado também nestes casos a aplicação 

de PRF (Fibrina Rica em Plaquetas) no local cirúrgico para 

uma boa cicatrização, e complementar com a toma de vita-

minas como a vitamina C, vitamina D3, vitamina K2 e mag-

nésio para uma boa regeneração óssea.  

É importante também recorrer às análises clínicas para 

conseguir demonstrar ao paciente as melhorias após a inter-

venção. Pedir indicadores inflamatórios como o colesterol 

LDL e HDL, triglicéridos, ferritina, Proteína C reativa (PCR), 

Interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral (TNF-alfa) 

são essenciais para demonstrar ao paciente o estado infla-

matório em que se encontra antes e como diminui e melho-

ram os valores após a intervenção. Monitorizar os valores de 

vitamina D3 é essencial para o processo de recuperação e 

remodelação óssea. 

Conclusão
É importante que os pacientes assumam a responsabilida-

de pela sua saúde e por manter uma boa saúde oral e sisté-

mica. Para que isso aconteça, os pacientes precisam enten-

der as suas condições de saúde oral; compreender e aceitar 

o plano de tratamento do médico dentista e acompanha-

mento médico. Para além de uma boa anamnese e história 

clínica, é importante que o paciente faça analises clínicas 

prévias ao tratamento e após a realização dos tratamentos 

para uma boa avaliação dos resultados. Um acompanha-

mento da suplementação e défice de vitaminas e minerais é 

importante para obter bons resultados.  n
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ANTEVISÃO

IV CONGRESSO DA SPDOF 

A SPDOF - Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial – tem como objetivo 
central divulgar e promover a partilha do conhecimento e investigação científica em torno da Disfunção 
Temporomandibular (DTM) e Dor Orofacial (DOF). O IV Congresso da SPDOF irá decorrer nos dias 1 e 15 
de maio através de palestras, em formato online, e no dia 14 de maio com a realização de workshops.

Presidente SPDOF, Júlio Fonseca
Presidente da Comissão Científica, Alexandra Vinagre

1. Quais as expetativas e desafios que têm para o IV 
Congresso da SPDOF?

Com a pandemia, o paradigma da formação e das socieda-

des científicas mudou. A SPDOF adaptou-se e modernizou-se 

face às novas realidades. O congresso de 2020 teve então 

de ser adiado, mas de forma imediata iniciámos um Progra-

ma de Formação Contínua com vários webinares online, que 

têm tido uma enorme adesão por parte dos colegas. 

Em maio deste ano (2021), a SPDOF promoverá o seu 

IV Congresso, um evento em formato misto que decorrerá 

com conferências online no decurso de dois sábados (1 e 

15 de maio) e terá associados workshops presenciais em 

Coimbra (no dia 14 de Maio). O desafio de uma organização 

mista (presencial e online) é atualmente o foco da energia 

da SPDOF, mas estamos certos de que estaremos à altura. 

Estamos a preparar estratégias para organizar o Congresso 

com o elevado nível de qualidade científica, pontualidade, 

organização e logística a que a SPDOF já habituou os seus 

associados.

O IV livro da SPDOF, será também lançado neste congres-

so. Visa estabelecer um conjunto de orientações e guideli-

nes baseadas na evidência científica, relativas à abordagem 

dos doentes com DTM. Este é o quarto livro editado pela 

nossa sociedade científica e melhora a qualidade de inter-

venção clínica em patologias associadas à DTM e Dor Oro-

facial, sempre pelo superior interesse do paciente. Leitura 

recomendada a todos os profissionais e entidades que, de 

alguma maneira, lidam ou têm que tomar decisões de ges-

tão deste tipo de condição clínica nos seus pacientes.

O Congresso deste ano é organizado pela Drª Joana 
Pereira e pelo Dr. João Fonseca e Costa, ambos membros 
dos corpos sociais da SPDOF.

2. Acreditam que os novos formatos online dos congressos 
“vieram para ficar”?

Pensamos que sim. De facto, as plataformas online tra-

zem algumas vantagens e desvantagens. Podemos, tal 

como estamos a fazer no nosso IV Congresso, ter mais facil-

mente conferencistas estrangeiros de renome mundial com 

um custo menor (ausência de deslocações, hotéis etc..), 

podemos gravar as apresentações e disponibilizá-las na nos-

sa área reservada de sócios; podemos assistir ao congresso 

no conforto das nossas casas etc...

Porém, perdemos algum contato social (igualmente 

importante) e networking com os colegas. Daí termos opta-

do, cumprindo rigorosamente as normas da DGS, por uma 

modalidade mista com workshops presenciais. 

Sempre procurámos um ambiente de partilha saudável, 

em que todos aportam conhecimento das suas áreas, e não 

se inibem de procurar conhecimento/perceber de áreas dife-

rentes. Toda a equipa da SPDOF conhece esta realidade, bem 

como os moderadores e os palestrantes. É um orgulho cons-

tatar que ninguém se inibe de levantar o dedo e questionar, 

estimulamos discussões elevadas e saudáveis, num espírito 

multidisciplinar. Por estas razões, há um cuidado extremo 

na seleção dos temas, das mesas, dos palestrantes e mode-

radores, mas também dos workshops prévios ao congresso 

que são sempre um sucesso. Para além de existir uma preo-

cupação franca em que todos os temas sejam amplamen-

te discutidos, sem inibições nas questões venham elas de 

que classe profissional vierem há, na SPDOF, uma enorme 

preocupação pelo cumprimento rigoroso dos horários. É uma 

regra da mais elementar educação e produtividade, e que 

tem sido elogiada por todos. 

Outro desafio é a relação com a indústria, elemento vital 

ao funcionamento e sustentabilidade das sociedades cien-

tíficas. Esta é uma fase de mudança, mas as soluções que 

apresentamos representam a possibilidade de os nossos 

patrocinadores alcançarem mais pessoas, num maior núme-

ro de vezes, face aos tradicionais contactos presenciais, com 

divulgação em todos os mailings, website e redes sociais.

3. Sentem que a classe profissional está cada vez mais 
consciente da relevância e da importância do tratamento 
da Dor Orofacial de origem não dentária?

Claro que sim, e podemos medir isso pela adesão aos nos-

sos eventos. A SPDOF está a cumprir com os objetivos que 

fundamentaram a sua fundação. 

A Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibu-

lar e Dor Orofacial é uma sociedade sem fins lucrativos fun-

dada em 2014, sendo pioneira em Portugal nesta área. Os 

estudos científicos têm revelado o caráter etiológico multi-

factorial da DTM e Dor Orofacial. Nesse sentido, a abordagem 

destas patologias tem que ser obrigatoriamente interdisci-

plinar. 

As Disfunções Temporomandibulares (DTM) são conside-

radas um grupo heterogéneo de distúrbios psico-fisiológicos 

do Sistema Estomatognático (SE). Abrangem um largo espe-

tro de problemas e manifestações clínicas na esfera orofa-

cial, na cabeça e pescoço, ou estruturas anatómicas à distân-

cia (sintomas referidos). Representam a condição dolorosa 

orofacial crónica mais comum, sendo consideradas um pro-

blema sério de saúde pública. São consideradas a segunda 

desordem músculo-esquelética mais comum depois da dor 

lombar, e representam a causa mais comum das urgências 

em medicina dentária de causa não-dentária. 

Adicionalmente, consideramos, na SPDOF, que uma socie-

dade científica não se pode esgotar na realização de um 

congresso anual. Se assim for, a formação dos profissionais 

estará limitada a um tempo de contacto muito curto e que, 

nem sempre, permite um adequado período de reflexão 

sobre determinadas matérias. Reconhecendo esta preocu-

pação a SPDOF sempre procurou, para além de um programa 

de formação contínua, editar livros próprios que permitis-

sem aos associados e congressistas levarem para casa um 

resumo alargado da melhor evidência científica disponível. 

Este ano teremos o nosso IV Livro editado, sob o tema “Dis-

funções Temporomandibulares: Recomendações e Guideli-

nes de Abordagem da SPDOF”.

4. Esta é uma área que beneficia muito da 
multidisciplinaridade. A que áreas profissionais será dado 
mais destaque neste ano?

O Congresso terá como tema as “Guidelines em Disfun-

ção Temporomandibular e Dor Orofacial”. Estão já confirma-

dos vários oradores internacionais de renome, como Gilles 

Lavigne (Canadá), Joanna Zakrzewska (Reino Unido), Javier 

Hidalgo, Juan Mesa, Pedro Mayoral (Espanha) ou Cibele Dal 

Fabbro e Sílvia Hitos (Brasil), que irão, certamente, contribuir 

para um programa científico de excelência. Dada a relevân-

cia do tema e a sua essência interdisciplinar, fomentaremos 

a partilha interdisciplinar de diversas áreas da saúde. 

Júlio Fonseca, Presidente SPDOF. Alexandra Vinagre, Presidente da Comissão Científica.
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rais com a organização de um evento em novo formato e 

plataforma.

4. Quais são as perspetivas relativamente a inscrições?
A SPDOF conta já com a organização de três congressos, 

decorridos em 2015, 2016 e 2018 em Coimbra, Lisboa e San-

to Tirso, respetivamente. Na totalidade dos três congressos 

estiveram cerca de 2600 pessoas presentes, mais de 100 

oradores e 60 expositores. O formato online deste 4º Con-

gresso permite-nos sonhar com um recorde de inscritos que 

esperamos alcançar! Para além disso, e face às dificuldades 

que todos atravessamos, decidimos reduzir substancialmen-

te o valor das inscrições - este ano, não há mesmo motivo 

para faltarem ao 4º Congresso da SPDOF!

5. Como tem sido a adesão das empresas aos stands 
digitais?

Estamos certos de que também a indústria está a modi-

ficar o seu modo de participação e colaboração nos even-

tos científicos, no entanto, relativamente ao caso específico 

dos stands digitais, não teremos uma opinião fundamentada 

uma vez que este modo de participação não foi por nós pro-

posto aos parceiros comerciais.

6. Quais as estratégias de comunicação utilizadas para a 
divulgação do evento?

Desde a sua génese, a SPDOF privilegia canais digitais 

para a comunicação e divulgação dos seus eventos. Para tal, 

colabora connosco uma equipa de secretariado altamente 

qualificada, gerimos uma página de facebook bastante ativa 

e temos um website que consideramos extremamente com-

pleto - é vontade da SPDOF que os seus associados e demais 

“seguidores” se sintam próximos da sua Associação. n

Comissão Organizadora

Drª Joana Pereira 
Dr. João Fonseca e Costa

1. O que diferenciará o Congresso deste ano?
Aquando do início dos trabalhos para a organização do 

IV Congresso da SPDOF, os Presidentes da Comissão Organi-

zadora estabeleceram alguns princípios e metas a cumprir. 

Pretende-se que este 4º Congresso se paute pela diferen-

ciação do ´´especialista´´ em Disfunção Temporomandibular 

e Dor Orofacial. Como tal, o programa científico foi agrupa-

do por temáticas e os workshops caracterizam-se por con-

ferirem aos participantes um elevado grau de diferenciação 

dentro de uma determinada categoria profissional. O que se 

mantém igual a todos os outros eventos organizados pela 

SPDOF é a multidisciplinaridade, que se mantém uma aposta 

forte e com sucesso comprovado, dada a elevada e entusias-

ta participação dos colegas nos nossos eventos.

Para além disso, este Congresso pretende-se inclusivo e uni-

versal, pelo formato misto em que se apresenta: por confe-

rências online durante dois dias e por workshops presenciais. 

Neste 2021, não há desculpa para não participarem no IV 

Congresso da SPDOF, seja num workshop presencial no Hotel 

D. Luis, em Coimbra, ou no conforto do lar.

Drª Joana Pereira.

Dr. João Fonseca e Costa.

2. Que dificuldades têm sentido na organização? 
A principal dificuldade sentida na organização deste even-

to tem sido a imprevisibilidade associada à crise pandémica 

que estamos a viver. Se, em março de 2020, foi uma deci-

são fácil adiar o Congresso por um ano, quando voltamos a 

debruçar-nos sobre este evento, fizemos questão de deli-

near unicamente um plano A, isto é, planearmos um Con-

gresso que fosse resistente a quaisquer medidas governa-

mentais - este IV Congresso iria acontecer com ou sem crise 

pandémica - e foi assim que recomeçamos os contactos com 

os palestrantes internacionais, nacionais e com a indústria. 

Apesar do desafio, e beneficiando da crescente aceitação 

das conferências online, pensamos ter conseguido encontrar 

um equilíbrio entre as exigências da pandemia, mantendo 

os workshops presenciais e as comunicações orais - uma 

importante “tradição” dos nossos Congressos.

3. Quais têm sido as principais preocupações da comissão 
organizadora?

As principais preocupações têm sido relacionadas à 

logística dos workshops presenciais atendendo às medi-

das sanitárias de controlo da pandemia. A organização de 

um congresso em formato digital também nos tem colo-

cado algumas dúvidas que geram as preocupações natu-

O dia 14 de maio será dedicado unicamente aos workshops. SAOS e roncopatia, fisioterapia, Mindfulness, goteiras e masti-
gação são os vários temas gerais que irão ser abordados ao longo do dia, por profissionais das mais variadas áreas.
Pedro Mayoral (um dos principais investigadores espanhóis na área da medicina dentária do sono) irá estar envolvido num 
workshop composto por duas partes. Na primeira parte, de 3h teóricas, abordará a “Abordagem da Roncopatia e da 
Apneia Obstrutiva do Sono”, dirigindo o profissional de saúde para os fatores a avaliar na apneia obstrutiva do sono e no 
bruxismo do sono, no contexto da Dor Orofacial. Na segunda parte, de forma prática, Júlio Fonseca e Gabriela Videira irão 
abordar o exame clínico, a avaliação/estudo do sono e a toma de impressões e registos para a execução laboratorial do 
dispositivo de avanço. 
O conceituado fisioterapeuta espanhol Juan Mesa Jiménez irá abordar o tema “Novas vias de abordagem ecoguiadas com 
técnicas invasivas da musculatura craneocervicofacial no tratamento da Dor Orofacial”. Durante 4h irá demonstrar a 
abordagem em casos de dor craniocervicofacial com técnicas invasivas (punção seca, electrólise e infiltrações) na muscula-
tura profunda mastigatória e cervical.
A psicóloga Sónia Gregório irá apresentar o tema “Mindfulness e dor: conhecer os benefícios e compreender a prática de 
mindfulness no alívio da dor e sofrimento”, uma temática que está cada vez mais em voga.
Ricardo Dias e António Romero Garcia (Espanha), médicos dentistas, com ”Goteiras de estabilização: do convencional ao 
digital”, irão abordar as goteiras oclusais como opção terapêutica no contexto atual do bruxismo e disfunção temporoman-
dibular falando dos seus mecanismos de ação, dos diferentes tipos e dos modos de execução.
Haverá ainda um workshop para terapeutas da fala, médicos dentistas e fisioterapeutas, ministrado por Sílvia Hitos com o 
tema “Avaliar e tratar a mastigação: como fazer?”, onde irá rever a patofisiologia da mastigação e a avaliação da função 
mastigatória, e apresentar os fatores limitantes para a reabilitação da função e os instrumentos disponíveis para reabilitar a 
função mastigatória.

Nos dias 1 e 15 de maio decorrerão as palestras, em formato online.
Cibele Dal Fabbro, médica dentista doutorada, presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia do Sono, tem dedicado 
a sua vida profissional à Medicina e Odontologia do Sono e também à Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial. Muito 
ligada à área da Reabilitação Oral, atua principalmente em apneia do sono, aparelho intraoral, polissonografia, bruxismo 
do sono, ATM e Dor Orofacial. Assim, irá abordar “A importância da patologia do sono na dor Orofacial”; Gilles Lavigne, 
Professor da Universidade de Montréal (Canadá), médico dentista doutorado, referência mundial em DTM e sono, falará sobre 
a “Inter-relação da síndrome da apneia obstrutiva do sono, bruxismo e insónia”; do Reino Unido vem Joanna Zakrzewska, 
formada em medicina e medicina dentária, uma referência em dor facial e nevralgia do trigémio, foi a primeira profissional 
não anestesista a tornar-se membro da Faculty of Pain Medicine of the Royal College of Anaesthetists do Reino Unido. Irá 
abordar o tema “Disfunção Temporomandibular e Nevralgia do Trigémio: diagnóstico e abordagem”; A terapeuta da fala 
Sílvia Hitos (Brasil), falará sobre a importância da “terapia miofuncional na reabilitação oral”. Sobre a “cirurgia ortognática 
na SAOS”, contaremos com David Sanz e Lourdes Maniegas Lozano, ambos médicos de cirurgia maxilo-facial (Espanha).
De Portugal haverá grandes nomes, tais como Sérgio Neto, fisioterapeuta; Pedro Trancoso, médico dentista; José António 
Pereira da Silva, reumatologista; Ricardo Santos, terapeuta da fala; Teresa Sobral Costa, médica dentista; Sónia Gregório 
e Paula Castilho Freitas, psicólogas.
No final de cada palestra é dado tempo de discussão e partilha e as apresentações serão publicadas num livro com registo 
ISBN.                                                                                                                                                                 www.spdof.pt

https://www.spdof.pt
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ANTEVISÃO

Ana Mexia, Presidente da Comissão Organizadora do IV Meeting 
SOPIO

IV MEETING SOPIO 
O IV Meeting da SOPIO irá, pela primeira vez, decorrer numa 
plataforma virtual, transmitindo assim conferências de elevado 
nível científico, bem como momentos de partilha e discussão em 
formato online.
O programa cientifico será distribuído pelos dias da semana, entre 
17 e 21 de Maio, às 21 horas.

Este ano o IV meeting SOPIO realiza-se num novo formato. Quais as expetativas e principais desafios deste novo 
formato virtual?

Infelizmente, este ano obrigou a uma permanente adaptação e as sociedades científicas também não escaparam. 

Desta forma, visto que já em 2020 tivemos que cancelar o nosso meeting, este ano não quisemos deixar de chegar aos 

nossos associados e, por isso, decidimos apresentar um meeting totalmente online. As expectativas estão altas, já que 

acreditamos no elevado nível científico que o nosso painel de palestrantes apresenta.

Quanto aos desafios, penso que são transversais a todos os setores de trabalho. Tentamos, de alguma forma, conse-

guir estimular os colegas, tendo em conta que todos acabamos por nos queixar de alguma apatia e falta de concentração 

resultantes deste período tão atípico.

Quantos participantes esperam? 
O que gostaríamos de alcançar seria pelo menos o mesmo número de participantes que tivemos no último meeting 

que decorreu em 2019.

O que destaca do programa científico?
A elevada qualidade científica de todos os palestrantes com excelentes trabalhos na área da implantologia. Um pro-

grama atual que percorre as técnicas mais modernas e que estão na vanguarda da implantologia dentária e por último 

o facto de apresentarmos, na sua maioria, palestrantes nacionais.

Que preocupações tiveram em conta no momento de preparar o alinhamento do programa do ponto de vista dos 
palestrantes e das temáticas a abordar?

Como tem sido filosofia na organização dos nossos eventos científicos, tivemos o cuidado de escolher palestrantes de 

grande nível científico e clínico dando espaço à grande qualidade dos palestrantes portugueses. Tentamos que o pro-

grama fosse bastante abrangente, abraçando não só a implantologia e a regeneração óssea, mas também a reabilitação 

protética e as novas tendências digitais.

 

Quais os temas mais pertinentes na implantologia neste momento? 
Julgo que no momento atual, a reabilitação estética com a manipulação de tecidos moles fazendo o recurso a um 

workflow digital e o tratamento das complicações com implantes são dos temas que mais suscitam interesse, visto que 

à medida que se colocam mais implantes também surgem mais complicações.

Os processos digitais em reabilitação oral e implantologia já fazem parte do dia-a-dia da maior parte dos médicos 
dentistas? 

Não direi que já fazem parte da maior parte dos médicos dentistas portugueses, mas sem dúvida que a tendência é 

essa, visto que o recurso a ferramentas digitais veio para ficar, como em tudo na nossa vida.

 

 Que estratégias de comunicação irão utilizar para divulgação do evento?
Naturalmente estamos a privilegiar a comunicação online através das redes sociais - facebook e instagram - e ainda 

procedemos ao envio de um email aos nossos associados com toda a informação sobre a realização do meeting. No 

entanto, não deixamos de contactar os nossos colegas mais próximos no sentido de lhes ser dado a conhecer todo o 

programa científico. n                  www.sopio.pt/2021/03/08/iv-meeting-sopio-programa-e-oradores/

GMT74261 Nobel Biocare Portugal 2021. Todos os direitos reservados. Salvo indicação em contrário ou obviedade em determinado contexto específico, Nobel Biocare, o logótipo Nobel Biocare e todas as outras marcas comerciais são marcas 
comerciais da Nobel Biocare. Consulte nobelbiocare.com/trademarks para obter mais informações. As imagens dos produtos não estão necessariamente à escala. Todas as imagens dos produtos são apenas para fins ilustrativos e podem não ser 
uma representação exata do produto. Limitação de responsabilidade: Alguns produtos poderão não estar aprovados/ter autorização de introdução no mercado por parte da entidade reguladora em todos os mercados. Contacte o representante de 
vendas local da Nobel Biocare para conhecer a gama atual de produtos e a respetiva disponibilidade. Consulte nas instruções de utilização todas as informações da prescrição, incluindo as indicações, contraindicações, avisos e precauções..

nobelbiocare.com/galvosurge

Como abordar complicações 
com peri-implantites? 

Este procedimento limpa 
qualquer implante de 
titânio criando borbulhas 
de hidrogênio que eliminam 
o biofilme da superfície 
do implante, deixando-a 
limpa e preparada para 
a reosteointegração.

Descubra

GalvoSurge®
a limpeza de implantes

UMA NOVA ABORDAGEM PARA

https://www.sopio.pt/2021/03/08/iv-meeting-sopio-programa-e-oradores/
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o biofilme da superfície 
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CLÍNICA

INFILTRAÇÃO COM RESINA EM DENTES HIPOMINERALIZADOS   
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

1 Dra. Alves. A
2 Dra. Vieira. A

Descrição do caso clínico

P aciente do sexo feminino, 10 anos, compareceu na Clínica Santa Madalena do Parque das Nações acompanhada pela mãe, 

mostrando-se insatisfeita com a presença de manchas brancas e castanhas nos dentes do setor antero-superior (12 a 22), 

características dos dentes com Hipomineralização Incisivo-Molar (HIM). 

    Foi realizada a técnica de microabrasão do esmalte e posterior infiltração de resina com ICON® (DMG) de modo a melhorar 

a estética. Estes procedimentos foram realizados em duas consultas: uma para os dentes 11 e 21 e outra para os dentes 12 e 22.

Procedimento clínico
      Inicialmente realizou-se um polimento dentário com escova e pasta e de seguida iso-

lou-se o campo operatório com dique de borracha. 

     Posteriormente procedeu-se à técnica de microabrasão nos dentes 12, 11, 21 e 22 

para remover algumas manchas e irregularidades do esmalte com uma mistura de pedra 

pomes e ácido ortofosfórico a 37% (proporção 50-50) e uma borracha em forma de cúpula, 

a baixa rotação. Esta técnica associa a acção erosiva de ácidos e abrasiva de outras subs-

tâncias por meio de esfregaço, sendo uma alternativa minimamente invasiva, conserva-

dora e estética1,2. 

     Posto isto, foi utilizado o ICON® (DMG), uma resina infiltrante, que promove o preenchi-

mento das porosidades das lesões e restaura as propriedades ópticas normais dos dentes, 

substituindo os minerais perdidos por resina3,4:

Conclusão
  O resultado obtido neste caso clínico foi bastante satisfatório pois houve uma 

melhoria estética considerável nas manchas infiltradas. Em Odontopediatria, estas téc-

nicas minimamente invasivas tornam-se uma mais valia pois não necessitam de anes-

tesia local nem utilização de brocas, acabando por ser uma vantagem para o controlo 

de comportamento da criança. Contudo, são necessários maiores períodos de follow-up 

e mais casos clínicos para se poder demonstrar a eficácia desta técnica conservadora. n

1. Aplicou-se ICON-Etch 2 min sobre a mancha.

1- Inicial (20/06/2018): Manchas brancas e castanhas nos 
incisivos centrais e laterais (11,12,21 e 22).

2- 1º consulta (20/06/2018): Microabrasão e utiização de 
Resina Infiltrativa nas manchas dos dentes 11 e 21.

3- 2ºconsulta (01/08/2018): Microabrasão e utiização de 
Resina Infiltrante nas manchas dos dentes 11 e 21.

4- 3ªconsulta (05/09/2018): follow-up 1 mês.

2. Removeu-se o produto com água e 
secou-se bem.

3. Aplicou-se ICON-Dry 30 seg e obser-
vou-se se houve diminuição da mancha; 
caso não tenha havido repetiram-se os 
passos 1 e 2.

4. Aplicou-se ICON- Infiltrant 3 min na 
mancha (sem luz direta); dispersou-se 
com ar e fotopolimerizou-se durante 
40s.

5. Substituiu-se o aplicador e colocou-se 
novamente ICON-Infiltrant durante 1 
min. Fotopolimerizou-se durante 40 seg 
e poliu-se com discos.

1.  Lygidakis N.A, Treatment modalities in children with teeth affected by molarincisor enamel hypomineralisation (MIH): a systematic review. Eur 
Arch PaediatrDent. 2010 Apr; 11(2):65-74;

2. Croll TP, Helpin ML. Enamel microabrasion: a new approach. J Esthet Dent 2000;12:64-71.

3. Rocha Gomes Torres C, Borges AB, Torres LM, Gomes IS, de Oliveira RS. Effect of caries infiltration technique and fluoride therapy on 
the colour masking of white spot lesions. J Dent. 2011; 39(3):202-7.

4.. http://drilling-no-thanks.info/downloads/z_downloads_2_H2_Icon_USA_091575_2009_09_V11_LAY.pdf

Referências Bibliográficas

1  Médica dentista com prática exclusiva em Odontopediatria na clínica de Santa Madalena.
2 Médica dentista com prática exclusiva em Odontopediatria na clínica de Santa Madalena.
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CLÍNICA

ELEVAÇÃO DE SEIO MAXILAR COM RECURSO A 
OSSEODENSIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE IMPLANTE DENTÁRIO: 
CASO CLÍNICO

Um paciente, sexo masculino, 44 anos e saudável, com-

pareceu à consulta com o objectivo de reabilitar vários 

espaços edêntulos com reabilitação fixa, em particular, a 

zona do primeiro molar superior direito. Após avaliação clí-

nica e imagiológica foi proposto reabilitar esta zona com o 

recurso a implante dentário.

Após planeamento, com recurso a tomografia computa-

dorizada e software de planeamento cirúrgico, concluiu-se 

a necessidade de elevação de seio maxilar e colocação de 

biomaterial. Nos cortes onde foi planeada a colocação de 

implante foi possível medir 4mm de altura óssea rema-

nescente. Embora a literatura científica, para estes valores, 

defenda a abordagem por janela lateral, encontramos cada 

vez mais, também, suporte para uma abordagem crestal. 

A elevação de seio maxilar por via crestal, embora muitas 

vezes encarada como mais fácil, é exigente tecnicamente 

e não prescinde de experiência do operador. Para além dis-

1 Dr. Nuno Mena Gaspar

so, uma eventual perfuração da membrana sinusal, duran-

te uma abordagem crestal, poderá passar a necessitar uma 

abordagem por janela lateral, para a qual o cirurgião deve-

rá estar capacitado. Comparativamente, a elevação de seio 

crestal é menos invasiva e habitualmente apresenta melhor 

quadro pós-operatório.

Outra possibilidade a considerar é a eventual colocação 

de implante dentário no mesmo tempo cirúrgico do enxerto 

ósseo. Para tal é essencial, ainda que com alturas ósseas 

reduzidas, se consiga atingir uma estabilidade primária 

ideal. Assim, a escolha do desenho do implante ganha par-

ticular importância. A escolha do implante para este caso 

clínico incidiu sobre um sistema que apresenta espiras em 

lâmina de faca, com tamanhos progressivos para o mesmo 

corpo (AnyRidge, MegaGen). Com esta escolha o autor teve 

como objectivo, não só a colocação de implante no mesmo 

tempo cirúrgico, mas também tentar uma abordagem com 

apenas uma fase cirúrgica, reduzindo o número de consultas 

ao mínimo necessário. Tal permitiu diminuir o tempo de ocu-

pação de cadeira bem como aumentar o conforto do pacien-

te perante o tratamento, simplificando-o.

A cirurgia decorreu sem imprevistos e iniciou-se com uma 

incisão supra crestal ligeiramente palatinizada, de modo a 

ganhar algum volume de tecido mole vestibular, e intrasul-

cular proximal e vestibular nos dentes adjacentes. A osteoto-

mia foi efectuada com recurso à osseodensificação (Densah 

burs, Versah).

Diversas técnicas, sistemas e protocolos foram descri-

tos para a elevação sinusal crestal. No entanto, ainda que 

não seja a sua indicação inicial, a osseodensificação (Den-

sah burs, Versah) tem vindo a ter um crescente interes-

se nesta indicação, quer pela sua simplicidade, quer pela 

sua segurança no que toca a abordagem à membrana de  

Schneider.

Fig. 1. Situação inicial. Fig. 2. Radiografia apical inicial. Fig. 4. Planeamento implantológico através de software. 
Implante seleccionado AnyRidge 5(3,3)x11,5mm 
(MegaGen).

Fig. 3. Cortes de tomografia computadorizada do rebor-
do ósseo remanescente.

Fig. 5. Aspecto intra-oral 
inicial.

Fig. 6. Osteotomia realizada 
com recurso a brocas 
Densah (Versah).

Fig. 7. Implante coloca-
do, 5x11,5mm AnyRidge 
(MegaGen).

Fig. 8. Aspecto final da 
cirurgia.

Fig. 9. Broca densah inicial 
(2,0) acedendo ao seio ma-
xilar.

Fig. 10. Broca densah final 
acedendo ao seio maxilar.

 Fig. 11. Estabilidade primária 
obtida pelo implante, 75 ISQ.
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Através de um protocolo de osseodensificação modificado 

foi possível aceder ao seio maxilar elevando a membrana 

sinusal sem a sua perfuração. Após a elevação procedeu-se 

à introdução de biomaterial, com o auxílio da broca final da 

osteotomia.

A escolha do biomaterial para este caso recaiu num bio-

material sintético à base de fosfossilicato de cálcio com con-

sistência putty (Novabone). 

Após aplicação do biomaterial seguiu-se a colocação de 

implante dentário. O implante escolhido foi um AnyRidge 

(MegaGen) de 5.0mm de diâmetro (corpo de 3,3mm) por 

11,5mm de comprimento. Pelas suas características, nomea-

damente a sua macrogeometria, este implante permitiu 

atingir uma estabilidade primária de 50Ncm e um ISQ de 75, 

ainda que com uma crista óssea reduzida. Com este binómio 

de valores sabemos objectivamente que é possível carregar 

imediatamente à colocação de um implante, ou como neste 

caso, colocar um cicatrizador, evitando uma segunda fase 

cirúrgica. A ferida cirúrgica foi encerrada com recurso a sutu-

ra de monofilamento de poliamida de calibre 6/0.

Passados três meses da cirurgia procedeu-se à impressão 

do implante, por intermédio de scanner intra-oral. Solicitou-

-se ao laboratório, Córus Sorriso, a confecção de coroa em 

zircónia monolítica sobre interface. Utilizou-se para tal um 

protocolo totalmente digital. A mesma foi entregue na con-

sulta seguinte.

Conclusão
A elevação sinusal por acesso crestal, não sendo isenta de 

riscos ou dificuldades técnicas, quando bem indicada, pode 

ser uma boa opção de tratamento neste tipo de casos.

A escolha do desenho do implante torna-se tão mais rele-

vante conforme a aplicação à qual se destina. A possibili-

dade de escolha entre uma espira em lâmina de faca com 

tamanho progressivo, dentro do mesmo tamanho de corpo 

de implante, potencia a estabilidade primária exigida nestas 

situações clínicas.

A osseodensificação para a abordagem crestal na eleva-

ção de seio sinusal apresenta-se como uma solução segura, 

previsível e com resultados reprodutíveis.

O biomaterial à base de fosfossilicato de cálcio com con-

sistência putty é uma opção segura, de fácil aplicação e que 

agiliza o enxerto ósseo.

Esposito M, Felice P, Worthington H.V. Interventions for replacing missing teeth: 
augmentation procedures of the maxillary sinus. Cochrane Database Syst Rev. 2014 
May 13;(5):CD008397. doi: 10.1002/14651858.CD008397.pub2. PMID: 24825543.

Huwais S, Mazor Z, Ioannou A.L, Gluckman H, Neiva R. A Multicenter 
Retrospective Clinical Study with Up-to-5-Year Follow-up Utilizing a Method that 
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Outras opções poderiam ter sido consideradas, contudo, 

estas permitiram de forma segura e reprodutível cumprir os 

objectivos propostos, sendo o principal simplificar o trata-

mento ao paciente. n

Fig. 12. Radiografia apical 
imediatamente após colocação 
do implante e cicatrizador.

Fig. 17. Radiografia apical após 
colocação da coroa.

Fig. 19. Radiografia apical de 
controlo aos 19 meses.

Fig. 18. Aspecto intra-oral aos 19 meses.

Fig. 13. Cicatrização aos 3 
meses.

Fig. 14. Impressão digital, 
com recurso a scanner 
intra-oral.

Fig. 15. Modelo impresso e 
coroa em zircónia monolíti-
ca pronta para entrega.

Fig. 16. Após entrega de 
coroa sobre implante, 
restauração do acesso e 
ajuste oclusal.
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TIPS & TRICKS

NOVAS TECNOLOGIAS EM MEDICINA DENTÁRIA

O impacto da tecnologia, que avança dia após dia de for-

ma galopante, é cada vez mais notório na medicina 

dentaria, bem como em muitas outras áreas. Como profis-

sionais de saúde oral devemos estar atentos a estes desen-

volvimentos na nossa área de especialidade, pois apesar de 

parecer que o futuro ainda está longe, ele vai chegar mais 

rápido do que achamos. 

Gosto de ler diariamente e acompanhar tudo o que acon-

tece na medicina dentária. Sobretudo, gosto de me manter a 

par do que é novidade a nível tecnológico. Numa das minhas 

pesquisas, cheguei a um texto muito interessante publicado 

pelo The Medical Futurist que, de forma bem direta, apre-

senta nove tecnologias que vão “revolucionar” a medicina 

dentária. Aqui vai um resumo desse conteúdo: 

As nove tecnologias que vão 
transformar a medicina dentária:

1 – Inteligência Artificial

Cada vez mais inse-

rida num mundo digi-

tal, a medicina dentá-

ria recorre a softwares 

que muito brevemen-

te incluirão algoritmos 

de inteligência artifi-

cial que não só serão 

capazes de avaliar dados e historial do paciente como tam-

bém poderão propor recomendações diagnósticas e tera-

pêuticas. 

2 – Escova de dentes inteligente

Se existem aplica-

ções no smartphone 

para controlar o sono, 

verificar o ritmo car-

díaco e contabilizar os 

passos dados durante o 

dia, claro que teria que 

ser inventada uma ‘app’ que permitisse o registo da escova-

gem de dentes diária. Com as escovas “smart” torna-se mais 

fácil controlar a higiene oral e perceber como poderemos 

melhorar a nossa técnica, prevenindo a acumulação de placa 

bacteriana e evitando o aparecimento de cáries. 

3 – Realidade Aumentada

Este tipo de tecnologia pode ser um grande aliado na 

comunicação com o paciente, ao permitir que este visua-

lize um resultado sem ainda ter realizado qualquer tipo 

uma via tecnológica em constante aperfeiçoamento que 

brevemente fará das impressões convencionais uma coisa 

do passado. Os sistemas de leitura digital têm vindo a tor-

nar-se cada vez mais fidedignos e exatos e os sistemas de 

confeção, seja por adição seja por subtração, cada vez mais 

minuciosos e capazes de replicação milimétrica.

7 – Câmara intra-oral

A fotografia digital 

é algo cada vez mais 

indispensável na prá-

tica clínica diária. Este 

tipo de câmaras, em 

particular, é capaz de 

capturar imagens de 

locais da cavidade oral 

de difícil acesso e praticamente impossíveis de captar com 

máquinas fotográficas tradicionais.

8 – Medicina Dentária Regenerativa

A contínua inves-

tigação científica em 

redor do nosso mate-

rial genético abre ago-

ra portas para novas 

abordagens de terapia 

biológica para substi-

tuir tecido danificado 

ou até mesmo perdido. 

9. CRISPR 

É uma técnica de edição genética, capaz de provocar alte-

rações profundas no DNA. Veremos no campo da medicina 

dentária, o que o futuro desta tecnologia nos trará. 

Qual destas tecnologias já utiliza? n

de tratamento. Espe-

cialmente no planea-

mento de reabilitações 

estéticas ou até em 

casos de ortodontia, 

esta ferramenta virá 

para ficar. 

4 – Realidade Virtual

Continuam ainda a 

existir bastantes pes-

soas com traumas, 

receios e medo do 

momento em que se 

têm que sentar na 

cadeira. Com recurso a 

óculos de realidade vir-

tual é possível ao paciente abstrair-se do meio envolvente e 

incluir-se num ambiente mais tranquilo e relaxado, durante 

a realização de determinados procedimentos que poderão 

ser causadores de uma maior ansiedade.

5 – Telemedicina dentária

Com a chegada da 

pandemia, o teletra-

balho passou a ser 

regra. A medicina den-

tária é claro uma das 

exceções. No entanto, 

assim como na medi-

cina, consultas tele-

fónicas ou virtuais têm 

vindo a beneficiar tan-

to utentes como o ser-

viço de saúde, também 

na área da saúde oral. 

Ainda que não seja 

possível resolver mui-

tos problemas à distância, a telemedicina poderá ter as suas 

vantagens e tem vindo a ganhar força.

6 – CAD-CAM

A tecnologia de 

Computer-aided 

Design e Computer-

-aided Manufacture 

(desenho e produção 

assistida por compu-

tador) já não é novi-

dade. É, no entanto, 

Referência - texto completo em inglês: 
https://medicalfuturist.com/the-amazing-future-of-dentistry-and-oral-health/ 
Post original em Português: 
https://eduardobastos.pt/9-tecnologias-vao-transformar-medicina-dentaria/ 

Eduardo Bastos  - Médico dentista especialista em Estética Dentária e Re-
abilitação Oral. Pós-graduado em Cirurgia Avançada de Implantes e Tecidos 
Moles (Heidelberg, Alemanha); em Implantologia Dentária e em Estética 
Dentária (Madrid, Espanha). Em 2016 fundou a Clínica Mint, onde também 
exerce a função de diretor clínico.
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Rita Rodrigues - Médica dentista pela Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa. A frequentar a Pós-Graduação Internacional em 
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Moniz.
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Até 31 de agosto de 2021
Oferta Especial  Rotatórios Serie M

Oferta Especial: 2 Rotatórios Serie M  
  do mesmo modelo

NOVO

•	 Turbina	de	Aço	Inoxidável	
•	 POTÊNCIA	26W
•	Conexão	NSK
•	 Com	Luz
•	 Sistema	de	Cabeça	Limpa	(Anti-Retorno)
•	Quatro	Sprays
•	 Velocidade:	325.000~430.000	min-1

•	2 ANOS	de	Garantia

MODELO  M900L    REF.  P1254

 1.694 €*

  799€*

•	 Contra	Ângulos	de	Aço	Inoxidável
•	 Velocidade	Direta	1:1
•	 Sem	Luz
•	 Sistema	de	Cabeça	Limpa	(Anti-Retorno)
•	 Spray	Simples
•	 Velocidade	Máxima:	40.000	min-1

•	 Para	fresas	CA	(ø2,35)
•	2 ANOS	de	Garantia

MODELO  M25    REF.  C1027

 1.244 €*

  599€*

 1.650 €*

  799€*

MODELO  M25L    

REF.  C1024

• Com	Luz

•	 Contra	Ângulos	de	Aço	Inoxidável
•	Multiplicador	1:5
•	 Sem	Luz
•	 Sistema	de	Cabeça	Limpa	(Anti-Retorno)
•	Quatro	Sprays
•	 Velocidade	Máxima:	200.000	min-1

•	 Para	fresas	FG	(ø1,6)
• 2 ANOS	de	Garantia

MODELO  M95    REF.  C1026

 1.656 €*

  799€*

 2.192€*

  999€*

MODELO  M95L    

REF.  C1023

• Com	Luz

•	 Turbina	de	Aço	Inoxidável	
•	 POTÊNCIA	26W
•	Conexão	KaVo®	MULTIflex®
•	 Com	Luz
•	 Sistema	de	Cabeça	Limpa	(Anti-Retorno)
•	Quatro	Sprays
•	 Velocidade:	325.000~430.000	min-1

•	2 ANOS	de	Garantia

MODELO  M900KL    REF.  P1258

 1.900 €*

  799€*
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