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EDITORIAL

Sempre ouvi dizer que podemos encarar os tempos difíceis como obstá-

culos intransponíveis ou como novas oportunidades. E se este quase ano 

e meio de pandemia não é um exemplo disso mesmo, então não sei o que 

é. Talvez pudéssemos inicialmente pensar que, vivendo em distanciamento 

físico e social, de sorriso a maior parte do tempo tapado pela máscara, não 

seria a altura ideal para investir ou transformar o sorriso. Afinal até andamos 

mais cansados, tristes e com menos vontade de sorrir. Mas o facto de nos 

encontrarmos à distância através do ecrã, obriga-nos a visualizar a nossa 

imagem no espelho de pixels, e o nosso sorriso passa a estar à nossa frente, 

em alguns casos, várias horas por dia. Esse facto fez nascer o “Zoom effect”. 

Um inquérito feito a cerca de 2000 pessoas adultas no Reino Unido con-

cluiu que 58% delas alteraram a maneira como percecionavam o seu sorri-

so como resultado das novas tecnologias de videoconferência. De facto, ao 

visualizarem-se na câmara, fenómenos como a cor ou o posicionamento 

dos dentes, ficaram mais notórios. Eu própria foi solicitada para alterar 

uma coroa cerâmica antiga no dente 31, de um paciente que a teria colo-

cado há mais de 20 anos. Embora tivéssemos já falado muitas vezes em 

alterá-la por razões estéticas, porque estava já fraturada no bordo incisal e 

apresentava-se de cor opaca, não integrada no sorriso, foi apenas agora e 

devido a este “efeito zoom” que o paciente me procurou, solicitando desta 

vez a sua substituição. 
“Doutora, já não gostava muito desta coroa antiga, mas agora nas reu-

niões online só vejo este dente branco quando falo, salta à vista.” – disse-me.

Irónico parece ser, também, este fenómeno de haver um boom na pro-

cura da especialidade da ortondontia, para alinhamento dentário, quando 

passamos socialmente a esconder o sorriso atrás da máscara. Mas a ques-

tão é: atrás da máscara, mas à frente do ecrã! Ainda no Reino Unido, 84% 

dos ortodontistas reportam um aumento na procura do tratamento orto-

dôntico por pacientes adultos, mais uma vez ligado ao efeito das video-

conferências. No início da pandemia, assim que passamos a usar social-

mente a máscara, já tinha ouvido relatos dos colegas oftalmologistas, que 

viram invertida a procura das cirurgias às cataratas pelas da correção a 

laser miopia nos pacientes que usavam óculos. 

O confinamento/receio da população mais idosa, portadora de cataratas 

e patologias degenerativas oculares e o fenómeno constante de embacia-

mento das lentes com o simultâneo uso de máscara a cobrir o nariz, levou 

ao decréscimo das primeiras e um aumento significativo das segundas.

Dois exemplos, de como na área médica, a adversidade acabou por 

revelar um nicho de oportunidades. Mas concordo que até agora só estive 

a ver o copo meio cheio. Temo que a instabilidade económica, o burnout 

psicológico da sociedade e o distanciamento social crónico possam vir a 

esgotar estas oportunidades muito rapidamente. Ou a criar outras. 

Neste crescente pseudo controlo da pandemia, advinha-se, ainda, um 

verão esquizofrénico, como esquizofrénicas parecem as medidas e con-

tramedidas anunciadas às quintas-feiras. Merecemos todos um período 

de férias, que voltamos a não conseguir planear nada, com o fantasma 

dos isolamentos profiláticos a bater à porta. Isolamento dos totalmente 

vacinados. Isolamento dos contactos daqueles facilmente rastreáveis. Os 

das escolas, ATLs, infantários. Temo que passarão, muitos, a não se deixar 

rastrear antes das férias. A tirar uns dez dias de férias antes propriamente 

de ir de férias para não arriscar um isolamento profilático dos filhos, que 

estrague as férias a todos. E os nossos governantes continuam sem enten-

der que estas férias são terapêuticas, são imprescindíveis e que a % de 

contactos de contactos de crianças na escola que testam positivo é ínfima 

comparativamente à % dos que, com o cutelo do isolamento são impedi-

dos de exercer o direito a umas férias terapêuticas. E depois será pior, e 

custará a todos muito mais tempo e muito mais dinheiro. 

Temo que estas férias, mais famílias responsáveis e com excelente bom 

senso e dever cívico vão ter os telefones seletivamente desligados. Porão 

elas os seus contactos móveis em isolamento profilático para não arriscar 

uma chamada de um algoritmo digital sofisticado criado por homens tei-

mosamente desajustados no risco em saúde pública mental.

Desejo a todos umas excelentes férias terapêuticas. Voltamos em 

setembro juntos e com imunidade de grupo! n

Célia Coutinho Alves , Médica Dentista

Especialista em Periodontologia pela OMD

Doutorada em Periodontologia pela 

Universidade Santiago de Compostela

ATÉ SETEMBRO!

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

A MINHA VISÃO DA ORTODONCIA ATUAL

ORTODONTIA...O MEU PONTO DE VISTA

O apoio ao longo destes anos d’O Jornal Dentistry na 

divulgação dos cursos, formações e congressos, 

tem-nos mantido atualizados, o que tem sido particular-

mente importante nestes dois anos particularmente difí-

ceis da vivência da pandemia que nos assolou. 

Quando o “O Jornal Dentistry” me proporcionou o pro-

tagonismo da secção de Convidado do Mês, em parceria 

com o Dr. Carlos Mota, aceitei-o grata e honrada.  

É de consenso que vivemos tempos de mudança! Mas 

com tal mudança, assistimos e experimentamos a uma 

grande evolução na área das ciências e da clínica.

Os ventos de mudança impuseram uma visão con-

sensual da necessidade de uma evolução acelerada do 

saber, promovida pelo acesso generalizado às novas tec-

nologias e sustentada pelo desenvolvimento exponen-

cial da informática digital.

Paradoxalmente questionamos: afinal as áreas do 

saber mudaram? E as patologias na sua base alteraram-

-se? A resposta é inequívoca – obviamente que quer as patologias, quer as bases que susten-

tam o seu tratamento se mantêm idênticas. 

No entanto, as novas técnicas ortodônticas, alicerçadas na era digital e acompanhando a 

grande evolução tecnológica, existem para nos ajudar a tratar as mesmas situações clínicas 

anteriores. A isto chama-se evolução clínica.

Na Ortodoncia, fui assistindo e atualizando-me nas suas grandes evoluções: a implemen-

tação do arco-recto com o Dr. Roth, mantendo uma abordagem gnatológica da oclusão, o 

desenvolvimento do Sistema Damon que levou à simplificação da movimentação dentária 

com forças leves mais fisiológicas, mantendo os princípios da oclusão gnatológica e desde 

há dez anos, promovendo os primeiros casos com Invisalign, mantendo os princípios oclusais 

há muito assimilados, de movimentação dentária e de estética.

Continuamos a tratar os mesmos problemas, mas evoluímos no armamentário disponível 

para os resolver. E quando nos integramos, evoluímos, vivemos o presente com objectivos de 

competência e eficiência e mantemos atualizados os protocolos de tratamento.

Sempre vivenciei com entusiasmo o presente e usei as novas tecnologias para ajudar os 

meus pacientes. E sempre me fascinou como velhas patologias beneficiam com novas abor-

dagens.

Não renuncio, nesta evolução, a todo o historial clínico dos princípios e da mecânica 

ortodôntica, apenas modifico os meios, para conseguir os melhores objectivos para o meu 

paciente. Não descarto assim nenhuma técnica, a sua integração faz parte do meu know 

how e do meu percurso académico e clínico.

Não nos iludamos.  São necessárias mentes inquietas se queremos inserir-nos no presente. 

A mudança e a evolução fazem parte do progresso e resiliência que se espera em todas as 

áreas do saber médico. A Ortodoncia não será seguramente uma exceção!

E ciente disso, e contando com a parceria do Dr. Carlos Mota, articulámos o nosso próxi-

mo curso- Sistema Damon e Alinhadores, que terá início a 1 de Outubro e que constará de 

4 módulos. Os nossos pacientes merecem as atualizações clínicas que o tratamento mais 

diferenciado e eficaz lhes possa proporcionar. n                                           Teresa Alonso

Teresa Alonso

S entimos que tudo está a mudar de forma muito rápi-

da e o mundo da ortodontia não podia ser exceção. 

Olhando para os últimos trinta anos, verificamos que as 

verdades absolutas em ortodontia não existem. Todos os 

dias surgem coisas novas e a atualização e formação têm 

que ser constantes.

Na década de 90, mais precisamente em 1991, assis-

timos à introdução em Portugal da técnica do arco reto, 

pela mão do professor Doutor Hugo Trevisi. Utilizava o 

sistema de brackets pré-ajustados preconizado pelo Dr. 

Andrews e provocou uma evidente fratura no mundo da 

ortodontia nacional. Levou cerca de uma década, para 

que fosse evidente para todos, a vantagem do sistema. 

A má noticia, foi o falecimento, no início do ano, do 

Prof. Dr. Hugo Trevisi, vitima de COVID-19. Muitos orto-

dontistas portugueses estão-lhe gratos, muito aprende-

ram com ele e com a sua equipa e foi o mentor, com 

contributo decisivo, para a formação da Sociedade Portu-

guesa de Ortodontia Straight-Wire, atual Sociedade Por-

tuguesa de Ortodontia. Aqui lhe presto a minha sentida homenagem.

A primeira década deste milénio foi marcada pela baixa fricção, com os sistemas de brackets 

autoligáveis, que utilizam forças muito leves para movimentar os dentes e disponibilizam um 

conjunto de meios (protocolo) para que essas forças ligeiras sejam aplicadas aos dentes, contri-

buindo assim para um impacto positivo no osso, tecidos e face. O grande responsável por este 

salto qualitativo na ortodontia mundial foi o Dr Dwight Damon. Em Portugal, a introdução da 

técnica Sistema Damon foi feita pelos Drs. Ramon Perera e Rafael Espejo, no ano de 2008. No 

início, muitos ortodontistas tiveram grande dificuldade em reconhecer as vantagens desta téc-

nica, devido à forma completamente errada como foi divulgada pelo fabricante dos brackets. 

Quiseram passar a mensagem que o herói era o bracket, sozinho resolvia tudo, e esqueceram a 

importância do conhecimento e da formação, para a obtenção de resultados. Nos últimos anos, 

o número de profissionais com formação no sistema Damon aumentou imenso e proporcional-

mente diminuíram as críticas. Penso que neste momento o Sistema Damon é reconhecido pela 

maioria dos ortodontistas como a forma equilibrada de dar o melhor aos nossos pacientes e, 

simultaneamente, dar melhor qualidade de vida aos profissionais.

Por volta do ano de 2015, começámos a assistir ao tratamento ortodôntico através da uti-

lização de alinhadores. Era uma mudança tão radical que confesso que também fiquei um 

pouco cético sobre a sua eficácia. Mas o que estava verdadeiramente em causa era a resis-

tência para sair da minha área de conforto e voltar a fazer formação. Fui à luta, voltei a fazer 

formação, e agora já com alguma prática clínica, confesso que estou surpreendido de forma 

muito positiva com os resultados. Confesso que não sou dos que preconizam a prática exclu-

siva com alinhadores, para todas as idades, talvez porque ainda tenha muito que aprender. 

Para mim, é muito importante uma ortodontia, em que não me sinta muito dependente da 

colaboração do paciente, e que não aumente o número de consultas não previstas.

Acredito que nos próximos anos a melhor forma de estar no mercado é a utilização con-

junta de três coisas:
A primeira é a utilização do Sistema Damon Kids na dentição mista. É um sistema que é inde-

pendente da colaboração do paciente e com reduzidíssimo número de consultas de urgência.

Além disso, tem um custo reduzido para o ortodontista, comparado com outras soluções, 

sejam aparelhos móveis ou alinhadores.

A segunda é manter o Sistema Damon como o sistema com a melhor relação custo bene-

fício para o paciente.

A terceira é a utilização de alinhadores para aqueles pacientes em que a estética é o pri-

meiro fator de escolha e em que o fator preço não é importante. n
Carlos Mota

Carlos Mota
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CRÓNICA

QUE DIZ A BÍBLIA SOBRE… OS DENTES?

N esta entrevista, constatamos que afinal a Bíblia tem a 

ver com todos os aspetos da vida humana e mesmo… 

com os dentes! Portanto, atenção, médicos dentistas e lei-

tores de O JornalDentistry.

Frei Herculano: por acaso, a Bíblia também fala de 
dentes?

– A resposta mais óbvia a esta simples pergunta é a 

seguinte: A Bíblia fala de tudo o que serve para transmitir 

uma mensagem religiosa; e, portanto, se fala de dentes, 

não é apenas porque já havia dentes (!), mas porque este 

órgão da mastigação – que é comum ao mundo animal – vai 

ter um uso que nos interessa conhecer, não apenas como 

cultura geral, mas também como comportamento moral. 

Aliás o termo “dente” aparece 51 vezes no Antigo Testa-

mento e 13 no Novo (em hebraico, shén; em grego, odous-

-odontos; daí o termo odontologia).

E também já havia médicas dentistas?
– Não. A Bíblia não fala de médicas dentistas. Como sabe-

mos, ainda há várias décadas, mesmo os médicos dentistas 

profissionais serviam apenas para arrancar dentes, e “den-

tistas” destes houve sempre ao longo da história da huma-

nidade. Se o dente doía, o único remédio era arrancá-lo. 

Mas esta é uma questão odontológica, não bíblica. 

A este propósito, é curiosa a observação do profeta Jere-

mias, que, para falar da responsabilidade que cada um deve 

assumir perante Deus e perante a sociedade – e não a dos 

antepassados – utiliza precisamente a dor de dentes, num 

provérbio que se usava na altura:
Nesses dias, não mais se dirá: “Os pais comeram uvas 

verdes, e os dentes dos filhos é que ficaram embotados”. 

Pois, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado e, se 

alguém comer uvas verdes, esse é que terá a dor de dentes  

(Jeremias 31,29-30; Ezequiel 18,1 repete o mesmo provérbio).

Qual era, então, o sentido que tinham os dentes nos 
textos da Bíblia?

– Aqui já entramos no cerne da questão, isto é, do sentido 

dos dentes na Bíblia. Tendo em conta que qualquer assunto 

ou facto histórico era sempre aproveitado pelos autores / 

catequistas da Bíblia para transmitir uma mensagem reli-

giosa, os dentes também se tornaram meios adequados 

para tal. E, por sinal, uma grande mensagem, como vamos 

ver. No entanto, temos que ter sempre em vista os seguin-

tes pressupostos:

1. Não podemos esquecer que o ser humano também é 

um animal “armado” de dentes. E digo “armado”, porque 

realmente, em casos extremos, os dentes são uma “arma” 

de ataque. Atualmente, não se usa muito – creio eu – porque 

temos à disposição outras armas.

2. Um segundo pressuposto muito importante, no segui-

mento do anterior: o sentido e o uso do termo “dentes” na 

Bíblia está frequentemente relacionado com os dentes dos 

animais de caça: leões, lobos, cães, etc.

3. Um terceiro pressuposto: os dentes são usados na 

Bíblia sobretudo em textos poéticos ou de tipologia moral 

e jurídica, mas sempre com uma finalidade moralizadora 

e, sobretudo, denunciadora da violência dos “dentes” dos 

animais “caçadores”.

E que tem tudo isso a ver com os dentes das pessoas?
– Tem tudo a ver, e aqui está toda a questão que nos ocu-

pa neste diálogo e enfrentamos aqui o espinhoso e compli-

cado tema da violência na Bíblia, que carece de ser tratado 

a partir de outros ângulos e abordagens. Contudo, aqui cin-

gimo-nos apenas ao tema dos “dentes”, que é um pequeno 

pormenor do tema da violência. 

Os autores que escreveram a Bíblia – certamente inspira-

dos por Deus – estavam muito atentos ao que se passava na 

sociedade do seu tempo, tal como acontece hoje, a não ser 

que queiramos ser cegos. Já naquele tempo, havia homens 

(e mulheres) maus, que cometiam terríveis injustiças, mata-

vam, ofendiam os mais pobres, os que não podiam defen-

der-se dos poderosos. A violência exercida pelos grandes e 

poderosos sobre os pequenos e débeis era tal que os cate-

quistas da Bíblia comparavam a maldade humana à malda-

de de um animal que caçava, matava e triturava com com 

os seus dentes a pobre vítima, a fim de a comer. Os maus 

eram, assim, comparados a uma fera que tinha nos seus 

dentes uma terrível arma de morte.

Em termos gerais, o tirano era mesmo apresentado com 

traços e caraterísticas animalescas horripilantes (ver, por 

exemplo, Daniel 7,1-8). Por seu lado, o homem bom era 

caraterizado como pastor ou como cordeiro. Haja em vista o 

Cordeiro do Apocalipse, que representa Cristo ressuscitado, 

depois de morto pelos violentos. O bom pastor, pelo contrá-

rio, é apresentado com o bastão, precisamente para vencer 

os animais ferozes que atacavam o rebanho para o comer 

(Ezequiel 34,11-16; João 10,1-21). 

É sempre a linguagem poética que retrata os maus e os 

bons. Assim, os maus são comparados a leões, lobos, cães 

ferozes... Estes espreitam, espiam o justo para o matar e 

devorar. É a lei da caça e da guerra a funcionar (Sl 10,8-10; 

17,2; 59,15-16). De facto, nesses tempos recuados, caçado-

res e soldados utilizavam, praticamente, as mesmas armas: 

a seta, a lança, a funda, a espada. A guerra é uma caça a 

outro homem para o vencer; e a caça é uma guerra ao ani-

mal, para o comer (Sl 10,8-10; 17,2; 59,15-16). O resultado é 

semelhante. Assim, em Deuteronómio 32,24, um dos casti-

gos de Deus que Moisés alvitra contra o seu povo ingrato é: 

Mandarei contra eles o dente das feras.

Ora, os salmistas e os profetas fazem a transposição des-

tas duas realidades comuns para a questão social, isto é, 

para a diferença gritante entre o poder do forte e a debili-

dade do pobre, do pequeno. Aqui está toda a questão dos 

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

Frei Herculano Alves.

Mais uma vez aqui estamos em diálogo com o biblista Frei Herculano Alves, 
a fim de esclarecer alguns aspetos curiosos, tanto da ciência da medicina 
dentária como da Bíblia.
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dentes: os grandes e poderosos são comparados a feras com 

dentes muito fortes e bem afiados que caçam, esmagam, e 

comem as vítimas inocentes e indefesas. Trata-se, portanto, 

de uma questão social e religiosa ao mesmo tempo, já que, 

na Bíblia, estas duas realidades não podem separar-se quan-

do se fala de seres humanos. 

Comparar um ser humano com uma fera não é uma 
imagem demasiado violenta?

– De modo algum. Vejamos, antes de responder à sua 

questão, um outro pressuposto, que nos ajuda a compreen-

der este uso metafórico dos dentes: o homem bíblico era 

profundamente religioso e tinha de Deus uma imagem mui-

to clara: Ele era, antes de mais, o “Deus justo”. Não podemos 

prescindir desta ideia que o povo tinha de Deus, para com-

preendermos a questão dos dentes. Ora, se Deus é o justo, 

por excelência (em hebraico, tsédeq), Ele não pode permitir 

que haja injustiças na humanidade, que Ele próprio criou e à 

qual deu leis justas no Monte Sinai (Êxodo 20–31,18). As suas 

criaturas devem viver de acordo com o seu Criador, o Justo.

Além disso, havia um outro pressuposto muito impor-

tante: só muito tarde, no Antigo Testamento, foi revelada a 

ideia de uma recompensa divina depois da morte. Portanto, 

a justiça só podia ser feita durante esta vida, ou então, não 

havia justiça nenhuma, e Deus não agia como “Justo juiz” de 

todos os malfeitores da humanidade.

Portanto, segundo essa mentalidade, Deus “devia” fazer 

justiça. E fazer justiça não é, em Deus, uma vingança como 

as nossas, tantas vezes. É repor a justiça, a verdade, nas rela-

ções humanas. Ele deve fazer justiça sobretudo ao pobre, 

que é “comido” pelas “feras” que têm o poder. Portan-

to, deve dar um castigo proporcional ao mal que “os den-

tes” das feras humanas fazem aos mais pequenos. E dizer 

“pequeno” é também dizer o pequeno povo do antigo Israel, 

tantas vezes “comido” pelos grandes impérios que o rodea-

vam. Sobre o assunto, assim diz o profeta Joel em 1,6:
O meu país foi invadido por uma multidão forte e inumerável,

os seus dentes são como dentes de leão,

e as mandíbulas, como de leoa.

Por isso, “vingar” é fazer a justiça equitativa que se prati-

ca nos nossos tribunais hoje: para determinado crime, a res-

petiva pena prescrita na lei. Este tipo de justiça foi um gran-

de progresso, uma lei internacional, nos povos do Médio 

Oriente Antigo, por volta de 1000 anos antes de Cristo. A 

lei anterior era a lei da selva, isto é, a lei do mais forte. O 

problema é que os grandes continuaram a seguir a lei da 

selva que convinha melhor aos seus interesses egoístas. Pior 

ainda para os pobres: os ricos estavam aliados entre si, para 

enriqueceram ainda mais, à custa dos pobres (onde é que já 

ouvimos isto?). 

Por vezes, os inimigos, assim unidos, são tantos e tão for-

tes, que são comparados a uma manada de touros bravos 

ao ataque. Repare-se no vocabulário da violência, onde os 

dentes estão implicitamente presentes:
Rodeiam-me touros em manada;

cercam-me touros ferozes de Basan.

Abrem contra mim as suas fauces,

como leão que despedaça e ruge (…).

 Estou rodeado por matilhas de cães,

envolvido por um bando de malfeitores (Sl 22,13-14.17).

Outra espécie de inimigos políticos do povo da Bíblia é descri-

ta também com a imagem dos dentes e com uma força brutal:

Quando contemplava estas visões noturnas, divisei um quar-

to animal, horroroso, aterrador, e de uma força excecional. Tinha 

enormes dentes de ferro; devorava, depois fazia em pedaços e o 

resto calcava-o aos pés. Era diferente dos animais anteriores, pois 

tinha dez chifres (Daniel 7,7).

Quis, então, conhecer exatamente o que se referia ao quarto ani-

mal, diferente dos outros, excessivamente aterrador, cujos dentes 

eram de ferro e as garras de bronze que devorava, depois desfazia 

em pedaços e o que restava calcava-o aos pés (Daniel 7,19).

Que relação existe entre a justiça equitativa e os dentes?
– Para responder à sua questão sobre os dentes, no que se 

refere à justiça equitativa, veja-se uma das formulações das 

leis da justiça, onde os dentes, pela sua importância física, 

desempenham um papel importante:
 Se houver acidente fatal, darás vida por vida, olho por olho, dente 

por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, 

ferida por ferida, contusão por contusão. E quando um homem ferir 

a vista do seu escravo ou a vista da sua escrava, e a destruir, dei-

xá-los-á partir em liberdade pela sua vista. E se fizer cair um dente 

do seu escravo ou um dente da sua serva, deixá-lo-á partir em 

liberdade, pelo seu dente (Êxodo 21,24-27; mesma lei em Levítico 

24,20; Deuteronómio 19,21).

Como a lei da justiça equitativa não era cumprida pelos 

grandes da sociedade, daí o pedido veemente dos peque-

nos – vítimas do poder dos grandes – dirigido a Deus pelo 

cumprimento dessa lei, contra os que ainda praticavam a lei 

da selva, a lei do mais forte. Quem não entender isto, fica 

muito escandalizado com certas frases da Bíblia. É o caso das 

que se encontram nos textos que se seguem; elas mostram 

um sentido agudo da justiça de Deus e retratam bem o sofri-

mento dos pequenos e a crueldade dos grandes. Assim fala, 

por exemplo, o autor do Salmo 94: 
1 Ó Senhor, Deus vingador,

ó Deus vingador, manifesta-te!

2 Levanta-te, ó juiz da Terra,

dá aos soberbos o castigo que merecem.

3 Até quando é que os ímpios, Senhor,

até quando é que os ímpios triunfarão?

4 Estão cheios de palavras insolentes,

todos os malfeitores se vangloriam da iniquidade!

5 Esmagam o teu povo, Senhor,

e espezinham a tua herança.

6 Matam a viúva e o estrangeiro

e assassinam os órfãos.

7 Eles dizem: “O Senhor não vê,

o Deus de Jacob não dá por isso!” (Salmo 94,1-7).

Penso que deveríamos, ainda hoje, rezar muitas vezes 

este salmo. Quem se escandaliza com estas expressões de 

desespero do pobre, dirigidas ao próprio Deus, ou é cego ou 

hipócrita, já que a sociedade tem aqui, ainda hoje, algumas 

caraterísticas, embora algo disfarçadas. Como explicar este 

desejo de “vingança” divina? Não se trata da nossa peque-

na ou grande vingança, mas de uma questão fundamental, 

que é a de repor a justiça, que o pequeno reclama do pró-

prio Deus. Como da sociedade já não espera essa justiça, o 

pobre só tem uma saída, o “recurso ao tribunal Supremo”, 

ao próprio Deus. 

Numa sociedade corrupta, em que os grandes trituravam 

com os seus “dentes” mesmo os parcos haveres do pobre, só 

Deus tinha poder para o defender. Ele era a sua única espe-

rança de defesa, o único que podia e “devia” fazer justiça ao 

pobre, ao pequeno. Mais ninguém. Daí o pedido de socorro, 

sentido e urgente ao “Deus das vinganças”, isto é, da justiça, 

contra as “feras” da sociedade, cujos “dentes” trituravam as 

suas vítimas. 

Portanto, de modo algum, Deus aparece como vingativo, 

violento. Ele encontra-se precisamente no polo oposto, como 

pastor que defende a ovelhinha indefesa da violência, da 

boca dos lobos poderosos da sociedade de então (e de hoje).

Há muitos textos bíblicos que falam de dentes?
– Há vários salmos e outros textos bíblicos. O que disse-

mos até ao momento era necessário para compreender o 

uso metafórico da “arma” dos dentes dos animais de caça, 

aplicada aos humanos. É importante salientar que, nestes 

textos, não estão em causa os animais irracionais. Estes não 

têm culpa porque matam simplesmente para sobreviver. 

Estão em causa, sim, os seres humanos, que, sendo inte-

ligentes, tantas vezes “matam” por maldade e arranjam 

maneiras mais sofisticadas para “caçar” e triturar, com os 

“dentes” da sua força política, económica ou militar, os mais 

débeis e pequenos. Sem escutar a voz da consciência moral, 

que os acusa de injustiça, ainda cometem mais injustiças e 

mais graves do que os próprios animais irracionais.

Vejamos, pois, alguns exemplos em que os chamados 

ímpios – os não piedosos – que, desprezando as leis justas 

dadas por Deus, “caçam” o justo com os “dentes” do seu 

poder e domínio.
Salmo 3,8: É tanta a ferocidade do ímpio malvado que o salmista 

pede a Deus que lhe destrua a arma do crime: 

Levanta-te, Senhor! Salva-me, ó meu Deus!… 

Quebra os dentes dos ímpios.

Salmo 35,16-17: Este salmo é típico em armas de ataque do ímpio 

contra o justo. Sobre os dentes diz:

Rodeavam-me e escarneciam; rangiam os dentes contra mim.

Senhor, até quando contemplarás tudo isto?

Livra-me das feras;

resgata a minha vida das garras desses leões.

Salmo 57,5: O salmista utiliza a imagem dos dentes como uma das 

armas da caça e na guerra: 

Encontro-me rodeado de leões, 

dispostos a devorar os seres humanos;

os seus dentes são como lanças e flechas,

e a sua língua, como uma espada afiada.

Salmo 58,7. Mais uma vez, perante tanta maldade dos agressores 

do justo, este pede ao Senhor que lhes destrua as armas de ataque.

Ó Deus, quebra-lhes os dentes!

Arranca, Senhor, os queixais a esses leões! 

Salmo 37,12-13: A maldade dos ímpios é tal que os seus dentes são 

o sinal do seu ódio contra o justo:

Os ímpios conspiram contra o justo 

e rangem os dentes contra ele.

Mas o Senhor ri-se deles,

pois sabe que os seus dias estão contados.

Este ranger de dentes está também presente no Salmo 112,10: 

Ao ver isto [as virtudes do justo], o ímpio enfurece-se, 

range os dentes e desfalece;

os desejos dos ímpios fracassam.

Salmo 124,6-8. Aqui, o salmista louva o Senhor por o ter livrado dos 

dentes, num vocabulário de caça:
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Bendito seja o Senhor,

que não nos entregou como presa nos seus dentes!

A nossa vida escapou como um pássaro do laço de caçadores;

rompeu-se o laço e nós libertámo-nos.

O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.

Job 29,17. Job recorda os dias felizes em que defendia os pobres dos 

mais poderosos, com palavras que nos fazem lembrar a presa na 

boca do animal de caça, que, afinal é um ser humano:

[Eu] quebrava os queixos dos malvados e arrancava-lhes a presa 

dos seus dentes (Job 29,17).

Provérbios 30,14: O autor sagrado lamenta uma geração que se 

compraz nas injustiças contra os mais débeis da sociedade. Todo 

o vocabulário pertence ao campo semântico da caça e da guerra:

Ai da geração cujos dentes são espadas e os maxilares são facas, 

para devorar os fracos da terra e os pobres dentre os homens!

Sabedoria 16,10. Este texto manifesta que só o Senhor pode livrar-

-nos de toda a espécie de “dentes”, ao referir-se às dificuldades da 

travessia do deserto:

Mas, quanto aos teus filhos, 

nem sequer os dentes das serpentes venenosas os puderam vencer, 

porque interveio a tua misericórdia e os salvou.

Ben Sira 21,2. Este texto de sabedoria aconselha a fugir do pecado 

como do perigo dos dentes do animal caçador:

Foge do pecado como se foge de uma serpente, 

porque, se te aproximas, ela te morderá. 

Os seus dentes são dentes de leão, que tiram a vida aos homens.

Miqueias 3,2-3. Este texto mostra os efeitos de uma caçada organi-

zada contra o povo da Bíblia. O vocabulário manifesta os efeitos da 

ação dos dentes “caçadores”: 

Aborrecem o bem e amam o mal, 

arrancam-lhes a pele e a carne dos ossos. 

Devoraram a carne do meu povo, 

arrancaram-lhe a pele e roeram-lhe os ossos, 

fizeram-no em pedaços…

Em conclusão: Quem diz que o Deus da Bíblia é violento 

não entendeu nada do tema que estamos a tratar, porque, 

simplesmente, não tem conhecimentos históricos e herme-

nêuticos suficientes para ler esses textos. Ler uma frase da 

Bíblia deslocada do seu contexto é um perigo, como o fazem 

algumas seitas que andam pelas portas “a ensinar a Bíblia”. 

Os leitores daquele tempo apresentaram Deus com uma lin-

guagem humana, não de violência, mas de justiça, o que 

é totalmente diferente. Tal justiça divina pretendia destruir, 

não as pessoas, mas a violência dos homens e mulheres vio-

lentos, cujos “dentes” esmagavam, esmagam, matam a vida 

feliz de tantos inocentes, ainda hoje.

Numa palavra: Deus não é violento. O ser humano é que é 

violento, e a ação de Deus, no indivíduo e na sociedade, pre-

tende precisamente destruir a violência dos violentos para 

que a sociedade seja mais pacífica e justa. 

Estive a ouvir com todo o interesse estes textos e, afi-
nal, os dentes, levaram-nos muito longe…

– Estes pequenos órgãos da boca levam-nos longe, pelo 

seu significado simbólico, e este significado atinge, de facto, 

o mais profundo, tanto da pessoa, individualmente consi-

derada, como da própria sociedade em que vivemos. Não 

pensemos que os “dentes bestiais” só devoraram a carne do 

pobre no passado, no tempo da Bíblia. Uma atitude destas 

seria irresponsável e grave. Hoje, temos que estar atentos 

aos novos “animais ferozes”, que continuam a comer a carne 

dos pobres, dos mais débeis da sociedade. 

Cada época da história tem os seus “animais ferozes” com 

os “dentes” mais ou menos duros e pontiagudos, com cores 

e tamanhos diferentes e sobretudo com modos de atuar 

diferentes, mas sempre muito perigosos.

Basta estarmos atentos às notícias desta sociedade, qua-

lificada de “democrática”, “socialista”, “progressista”, etc. 

Alguns políticos enchem a boca com estes e outros qualifi-

cativos da sociedade atual, como se tudo fosse um mar de 

rosas. Para eles, talvez. As notícias das televisões falam, aos 

quatro ventos, de “desvios” de milhões que voam dos ban-

cos para outras paragens. Seria bom que tais notícias fossem 

“fake news”. 

Não será isto um modo atual, uma atualização, de “esma-

gar com os dentes”, danificar a vida, não apenas de uma, 

mas de milhões de pessoas, a vida de tantos pequenos e 

médios contribuintes? Estes, sim, são obrigados, pelas leis 

vigentes, a pagar, com seus impostos, a fatura dos bancos 

falidos. É, mais uma vez, o pobre a ser “mastigado” pelos 

dentes dos ricos e poderosos. Com tanta democracia (termo 

grego que significa poder, governo do povo), que poder tem 

o Zé povinho em tudo isto? 

Tal como no tempo da Bíblia, há uma mesma lei (olho por 

olho, dente por dente), lei que o rico menospreza e que o 

pobre tem que cumprir, porque não tem dinheiro para pagar 

a grandes advogados, que procuram nas muitas leis um ou 

outro buraco (aí deixado pelo “esquecimento” do legisla-

dor), a fim de arrastar os processos até que os crimes “pres-

crevam”. 

Tem graça: para quem “desviou” milhões, a dívida pres-

creve, mas para quem “roubou” umas laranjas, não há dívi-

da que prescreva porque tem de pagar imediatamente. Essa 

lei da “prescrição” parece ter sido feita a favor dos ricos e 

poderosos, mesmo nas sociedades democráticas. Já assim 

acontecia no tempo da Bíblia. É pena que as coisas tenham 

mudado tão pouco! As estatísticas atuais mostram claramen-

te que, cada ano que passa, o número de pobres aumenta 

na proporção do aumento da fortuna dos mais ricos. Este 

facto, universalmente conhecido, manifesta que, tal como 

no tempo da Bíblia, as autoridades dos Estados continuam a 

ser profundamente injustas para com os mais pobres, os que 

estão longe do poder do dinheiro e do dinheiro do poder.

E, depois, ainda vêm dizer que o Deus do Antigo Testa-

mento é violento, um Deus mau, que castiga e outras fan-

tasias que apenas denotam a ignorância de quem leu ape-

nas umas frases da Bíblia sem saber o que significam e que 

carecem de uma adequada hermenêutica e exegese histó-

rico-crítica.

E Jesus não veio dizer nada sobre o assunto dos dentes?
– Esta é uma pergunta que já esperava, porque é funda-

mental para o assunto simbólico dos dentes. Assim, no Evan-

gelho de Mateus, Jesus traz a solução final, definitiva, para 

uma sociedade fraterna, de um socialismo cristão, e não 

apenas de nome. Ouçamos as palavras de Jesus, que põe 

fim à lei do “Olho por olho e dente por dente”: 
Ouvistes o que foi dito: Olho por olho e dente por dente. Eu, 

porém, digo-vos: Não oponhais resistência ao mau. Mas, se alguém 

te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém 

quiser litigar contigo para te tirar a túnica, dá-lhe também a capa. E 

se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha, caminha 

com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem te 

pedir emprestado (Mateus 5,38-42).

Estas palavras de Jesus podem escandalizar, devido à 

visão radicalmente oposta à lei dos dentes das feras que 

comem os mais pobres. Reparemos que, segundo Jesus, a 

lei da justiça equitativa de que falávamos acima, a lei do 

dente por dente, já não serve para construir uma sociedade 

feliz. Por isso, Ele veio trazer uma lei mais perfeita, a lei 
do perdão e a lei do amor ao outro, seja pobre, seja rico 

porque o rico, apesar de ter muitos bens materiais, pode ser 

miserável noutras classes de valores. Chegámos, portanto, 

à terceira e definitiva lei das relações humanas, depois de 

termos constatado a lei da selva e a lei do dente por dente, 

também chamada lei do talião. 

Enquanto o marxismo veio incendiar a guerra do pobre con-

tra o rico, Jesus já tinha dito há muitos séculos, que essa lei 

estava errada. Só a lei do amor e do diálogo do pobre com 

o rico e do rico com o pobre pode vencer verdadeiramente o 

rico, por dentro, criando uma cultura de diálogo fraterno (não 

apenas político) e não de guerra permanente; porque se não 

o vencer por dentro, pelo coração, o rico, mais tarde ou mais 

cedo, irá “mostrar os dentes”, vingar-se, voltanto à lei do dente 

por dente. O mundo encontra-se exatamente nesta situação. 

O marxismo caiu e surgiram das suas cinzas regimes auto-

cráticos, plutocráticos, ditatoriais, ainda mais injustos. Os 

cristãos, esses, mal sabem ler o Evangelho para o mostrar 

à sociedade, como o melhor código de conduta em todos os 

domínios das relações humanas.

A lei do dente por dente tem ainda nas suas entrelinhas 

a famosa “vingança selvática”. E vingança gera vingança. E, 

entrando no círculo diabólico das vinganças, estamos sujei-

tos a continuar, não apenas na lei de dente por dente, mas 

a recuar mesmo para a lei da selva que acima também refe-

rimos como lei mais animalesca do que humana (“se me 

fazes uma, faço-te duas”). 

Portanto, o verdadeiro humanismo, o humanismo cristão, 

é o que se encontra na lei que Jesus enuncia nas palavras 

acima citadas. Se cumpríssemos, ao menos 50% dessa nova 

lei, a sociedade seria feliz, todas as guerras e guerrilhas aca-

bariam. Numa palavra, teríamos uma sociedade fraterna, 

cooperadora, onde a lei do amor ao outro estaria acima da 

lei de todos os egoísmos. Seria já uma antecipação do paraí-

so na terra. O Evangelho não é um “livro de sacristia” como, 

por vezes, se ouve dizer. Deveria ser mesmo o manual dos 

políticos para construirem uma sociedade mais justa e feliz.

Não seguindo esta nova lei da justiça, teimamos em infer-

nizar a nossa vida e a dos outros, continuando a mostrar, uns 

aos outros, os perigosos “dentes”, como fazem os cães fero-

zes contra um eventual inimigo (perdoem a comparação). 

Com a nova lei do Evangelho, todos os dentes da caça e da 

guerra deveriam ser quebrados e deitados ao caixote do lixo 

para serem queimados uma vez por todas. Só na vivência 

desta lei se construirá um mundo novo. De outro modo, con-

tinuará a “guerra dos dentes”.

Com estas breves palavras, pensamos ter elucidado 

minimamente os leitores sobre o grande alcance que têm 

os dentes, no seu sentido simbólico, metafórico e poético, 

como uma das armas de que se servem os mais fortes deste 

mundo; mas com a nova lei de Jesus, os dentes devem ser 

utilizados apenas na sua função física, e moderadamente, 

a fim de deixar uma parte do alimento para os milhões de 

famintos que, afinal, vivem na nossa “Casa comum”, aí ao 

nosso lado (porque outros dentes lhes comem o sustento), 

ainda em pleno século XXI. n
Frei Herculano Alves, OFMCap. 
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A IMPORTÂNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO: O PORQUÊ DA VITAMINA D? 

A palavra vitamina é um termo relativamente recente. Apareceu pela primeira vez dicionarizada em 1912 para 
descrever substâncias orgânicas dos alimentos essenciais para a maioria dos processos químicos do organismo.

Antes de se descobrirem as vitaminas, os médicos reco-

mendavam a ingestão dos próprios alimentos: cenou-

ras (ricas em vitamina A) para manter a visão, citrinos (ricos 

em vitamina C) para evitar o escorbuto e cereais integrais 

e legumes (abundantes em vitamina B1) para prevenir o 

beribéri. 

Após anos de investigação, foram identificadas 13 vita-

minas consideradas essenciais para a saúde, essenciais por-

que o organismo não as produz e por isso têm de ser for-

necidas pelos alimentos e/ou suplementos. Estas vitaminas 

essenciais estão divididas em duas categorias: lipossolúveis 

e hidrossolúveis. 

As lipossolúveis incluem as vitaminas A, D, E e K, que 

estão armazenadas na gordura do organismo para serem 

usadas quando necessário. Como o organismo armazena as 

vitaminas lipossolúveis, é possível ingerir doses excessivas 

de uma ou várias destas vitaminas, embora aconteça rara-

mente. O excesso de vitaminas pode resultar em vários sin-

tomas, incluindo cefaleias e irritabilidade. 

As vitaminas hidrossolúveis essenciais são a C, B1, B2, 

B3, B5, B6, B12, ácido fólico e a biotina. Estas vitaminas 

não ficam armazenadas no organismo: este utiliza as que 

necessita em determinada função e excreta o resto através 

da urina. 

Muitas pessoas pensam que se tomarem suplementos 

não terão de se preocupar em fazer uma alimentação equi-

librada. Mas as vitaminas são apenas isso: suplementos. É 

importante lembrar que uma das funções do corpo huma-

no é exatamente a absorção de vitaminas através dos ali-

mentos. 

Para além disso, a investigação científica está constan-

temente a detetar fitonutrientes de suporte nos alimentos 

que, juntamente com as vitaminas, ajudam a manter a saú-

de e que não existem sob a forma de comprimidos. 

Outro ponto importante a recordar, é que um excesso 

de certo tipo de vitaminas pode não ser benéfico. Embora 

grandes quantidades de algumas vitaminas sejam úteis 

em algumas situações, uma quantidade excessiva pode 

causar efeitos secundários que tanto podem ser levemen-

te perturbadores (como pele seca ou distúrbios do sono) 

como chegar a ser realmente perigosos (como danos 

hepáticos). 

  
Como se devem tomar os suplementos 
vitamínicos? 

– Tome suplementos vitamínicos com alimentos para 

aumentar a absorção. As vitaminas lipossolúveis devem 

tomar-se com alimentos com algum teor de gordura. 

– Se tiver náuseas até meia hora após ter tomado a vita-

mina, poderia não ter comida suficiente no estômago. 

– Não se devem tomar doses elevadas de uma só vez. 

Para uma absorção ótima, faça várias tomas ao longo do dia. 

A vitamina D 
Embora a vitamina D não seja das vitaminas mais popu-

lares, é das mais importantes. Ajuda o corpo a absorver e 

a utilizar o cálcio e é fundamental para o desenvolvimento 

dos ossos e dos dentes. São estas características da vitami-

na D que ajudam a prevenir doenças por carência de cálcio: 

osteoporose e raquitismo (doença que afeta as crianças e 

que provoca pernas arqueadas e joelhos virados para den-

tro). Indiretamente, a vitamina D estimula as funções nervo-

sas, protege contra a fraqueza muscular, promove as contra-

ções musculares normais e ajuda a regular o ritmo cardíaco. 

A vitamina D favorece também o bom funcionamento do 

sistema imunitário, estimulando o timo a produzir células 

do sistema imunitário que, por sua vez, eliminam bactérias, 

vírus e outros micróbios causadores de doenças. 

Apesar da sua importância a tão diversos níveis, a vitami-

na D é uma descoberta relativamente recente. No início da 

década dos 30, os investigadores isolaram a substância do 

óleo de fígado de bacalhau que mais tarde se viria a chamar 

vitamina D. Quase simultaneamente, descobriu-se também 

que quando o desidrocolesterol (um derivado do colesterol 

que se encontra na pele) era irradiado com luz ultravioleta, 

produzia uma substância idêntica. Como a vitamina D podia 

ser produzida pelo organismo quando exposto à luz do sol, 

foi-lhe dada a alcunha de vitamina do sol. Ainda mais inte-

ressante é que, embora seja conhecida como uma vitamina, 

a vitamina D atua, na realidade, como uma hormona. 

Depois do corpo ingerir vitamina D através dos alimentos 

ou suplementos, ou a produzir na pele através da luz do sol, 

a vitamina D viaja até ao fígado e depois até aos rins onde é 

metabolizada para o organismo a poder usar. 

A vitamina que o organismo não utilizar, fica armazenada 

nas células adiposas.

Como otimizar os níveis de vitamina D
A vitamina D (25-hidroxivitamina D [25 (OH) D]) é uma 

molécula altamente lipofílica. Ao circular no sangue, cerca 

de 80% da vitamina está ligada à sua proteína transporta-

dora (proteína de ligação à vitamina D [DBP]). Outros 10% 

a 15% da vitamina D são transportados pela proteína trans-

portadora albumina. Apenas uma parte menor da vitamina 

D circula livremente no sangue e fornece, assim, uma maior 

disponibilidade para as células. 

A concentração sérica de 25 (OH) D é o indicador mais 

confiável para avaliar os níveis de vitamina D. Entretanto, a 

medição do 25 (OH) D livre é tecnicamente bastante difícil 

devido à sua baixa concentração e à limitação dos métodos 

de teste disponíveis. Semelhante a outras vitaminas e com-

ponentes do sangue, os valores de vitamina D são expressos 

principalmente em nanomoles por litro (nmol / l) ou em 

nanogramas por mililitro (ng / ml) de acordo com o sistema 

de unidades utilizado: 1 nmol / l é igual a 0,4 ng / ml (fator 

de conversão: 2,5). Existem diferentes discrepâncias em 

relação aos intervalos de referência da vitamina D de acordo 

com diferentes recomendações. Um nível abaixo de 20 ng / 

ml define a deficiência. São necessários níveis ótimos acima 

de 30 ng / ml para maximizar a saúde óssea entre outros 

benefícios da vitamina D. No entanto, o intervalo mais reco-

mendado, considerado adequado e saudável, é de 40 a 60 

ng / ml (100 a 150 nmol / l) . Para indivíduos submetidos 

Dra. Ana Paz, Médica Dentista, White Clinic, Lisboa
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a qualquer tipo de procedimento em medicina dentária, são 

recomendados valores superiores a 40 a 60 ng/ml, pois após 

um período de stress (como uma intervenção cirúrgica a 

nível dentário), os níveis podem diminuir substancialmente.

Infelizmente, os alimentos não contêm níveis suficientes. 

Exemplos são óleo de fígado de bacalhau (400–1.000 UI / 

colher de chá), salmão fresco (600–1.000 UI / 3,5 oz vitami-

na D3), atum (236 UI / 3,5 oz vitamina D3), gema de ovo (20 

UI / vitamina D3 ou D2) e leite, queijo ou iogurte (100 UI / 3 

oz, geralmente vitamina D3).  

De acordo com as diretrizes da Associação Americana de 

Endocrinologistas Clínicos (AACE) e do Colégio Americano de 

Endocrinologia (ACE), recomenda-se a suplementação para 

manter níveis acima de 30ng / ml. A Sociedade de Endocri-

nologia nos EUA recomenda alcançar uma concentração de 

mais de 30 ng / ml (> 75 nmol / L) de soro 25 (OH) D, con-

siderando a faixa ideal de 40-60 ng / ml (100-150nmol / L). 

A Sociedade de Endocrinologia também defende uma inges-

tão de 1500-2000 UI / dia (37,5-50 μg) em adultos, con-

siderando que pacientes obesos (IMC> 30kg / m2) devem 

tomar três vezes mais a dose diária normal de vitamina em 

adultos.

Quais são as doses de vitamina D 
recomendadas no paciente adulto? 

Ao longo dos anos, foram descritas diferentes doses na 

literatura científica para aumentar o nível de vitamina D 

para obter um melhor estado de saúde. Muitos autores reco-

mendaram uma dose diária mais alta do que as diretrizes de 

autoridade correspondentes. A maioria das diretrizes estava 

comprometida com a saúde óssea. No entanto, muitos estu-

dos provaram ou sugeriram um papel importante da vita-

mina D na saúde não esquelética. Com base nos resultados, 

sugerimos uma suplementação diária com dose adequada, 

em vez de suplementação com intervalo com uma dose alta. 

Um estudo clínico mostrou que, após aumentar o nível de 

vitamina D para o intervalo necessário, uma dose diária de 

2000 UI era insuficiente para manter o nível de vitamina D 

necessário por um longo período de tempo.

Recomendamos uma dose diária individualizada de vita-

mina D, de acordo com a necessidade do paciente. Um 

nível de vitamina D <40 ng / ml requer uma ingestão diá-

ria de 10.000 UI para aumentar rapidamente os níveis para 

40-80 ng / ml. Esta dose foi cuidadosamente investigada 

e demonstrou ser segura. Para manter um nível saudável 

de vitamina D (40–80 ng / ml), recomendamos uma dose 

diária de 5000 UI. Nos casos em que o intervalo recomen-

dado de 40 e 80 ng / ml é excedido, a ingestão diária de 

vitamina D deve ser reduzida para 1000 UI. Estudos reve-

lam que a associação da vitamina D3 à vitamina K2 pode 

ser benéfica para o nosso organismo, uma vez que a vita-

mina D3 garante que o cálcio seja absorvido facilmente e 

o K2 (MK-7) ativa a proteína osteocalcina, responsável por 

integrar o cálcio ao osso.  Finalmente, o 25 (OH) D deve 

ser monitorizado a cada 3 meses para avaliar as diferenças 

individuais no metabolismo da vitamina D e permitir um 

ajuste individual adicional da dose de acordo com a neces-

sidade do paciente. 

A importância da vitamina D em 
medicina dentária. 

Como já foi falado no nosso artigo d’O Jornal Dentistry 

publicado juntamente com o Dr. Miguel Stanley e com o 

Tabela 1: Indicadores de Saúde para vários níveis séricos de vitamina D. 

Prof. Doutor Shahram Ghanaati no ano passado, A impor-

tância da vitamina D em Medicina Dentária: poderá ter um 

papel relevante na resistência a doenças infeciosas como 

a COVID-19?, a vitamina D tem um papel preponderante na 

saúde oral. 

A vitamina D desempenha um papel importante no apoio 

ao sistema imunitário e na integração de vários biomate-

riais. Também é relevante para diminuir o stress oxidativo 

geral e minimizar a inflamação adicional causada pela cirur-

gia. A vitamina D também está envolvida na integração de 

biomateriais e outros processos metabólicos, como a remo-

delação óssea. Por essa razão, algumas complicações foram 

Fig. 1. Esquema das doses de vitamina D recomendadas pelo Professor Dr. 

Ghanaati. 

relacionadas à deficiência de vitamina D na área da Medici-

na Dentária, tais como o fracasso nos implantes dentários e 

a integração de biomateriais por deficiência de vitamina D. 

A vitamina D também pode ajudar na prevenção da cárie 

dentária uma vez que fortalece o esmalte dentário. Além 

disso, a vitamina D pode ser considerada uma hormona que 

ajuda no controlo da doença periodontal, uma vez que refor-

ça o nosso sistema imunitário e ajuda no combate de doen-

ças crónicas, infeciosas e inflamatórias.  

Por estes motivos, deveria ser aconselhado a prescrição 

de análises clínicas que incluíssem a vitamina D em pacien-

tes que vão ser sujeitos a cirurgia, com suscetibilidade a 

cárie dentária ou com doença periodontal, de forma a con-

tribuir para o sucesso dos tratamentos. n
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“PUBLISH OR PERISH”

A publicação científica em revistas especializadas é um dos métodos à disposição dos académicos para 
demonstrar o seu talento

É deste modo que os investigadores procuram garantir 

o seu progresso na carreira científica e obter financia-

mento para as instituições a que se encontram associados. 

Como tal, a autoria de artigos científicos tornou-se a métrica 

fundamental de recrutamento nos centros de investigação 

e universidades, onde a pressão para publicar é tremenda. 

Nos dias de hoje, o aforismo “Publish or perish”, atribuído a 

Clarence Marsh Case ainda em 1928 no livro Sociology and 

Social Research, tornou-se mais realidade do que nunca.

Na verdade, esta cultura de pressão tem criado alguns 

danos na credibilidade da ciência. Não apenas se tem assis-

tido a algumas práticas menos éticas, como a proliferação de 

jornais científicos “open-access” tem contribuído para uma 

redução geral da qualidade científica. Adicionalmente, esta 

imposição diminui o tempo e o esforço que os professores 

podem dedicar ao ensino, acabando quase por nem conse-

guir atualizar as suas aulas com a ciência que produzem. 

De facto, vários investigadores têm questionado se esta 

direção deve ser continuada. Outros, porém, conscientes 

de que pouco ou nada será feito nos próximos tempos para 

alterar este paradigma, têm procurado resolver este proble-

ma a montante, focando-se em ajudar os leitores a selecio-

nar e analisar criticamente os artigos que “valem a pena”. 

Cada vez se encontram mais papers que tratam os “top mis-

takes made in scientific research”. De forma resumida, estes 

são apontados como os dez “erros” mais comuns na litera-

tura científica:

1. Questão de investigação e hipóteses pouco claras, sem 

utilização do sistema PICO (Patient, Intervention, Compari-

son, Outcome);

2. Revisão da literatura científica incompleta, desatualiza-

da e sem especificar os aspetos críticos que levam à perti-

nência do estudo realizado;

3. Indefinição no uso de métodos probabilísticos ou não 

probabilísticos na obtenção da amostra e respetivo cálculo a 

priori da sua dimensão mínima;

4. Materiais, métodos e análise estatística sem uma 

descrição suficientemente detalhada, de forma a permitir 

a reprodutibilidade do estudo e a obtenção de resultados 

equivalentes por um investigador independente;

5. Duplicação da apresentação dos resultados no texto e 

em tabelas ou gráficos;

6. Representações gráficas de fraca qualidade;

7. Sobre interpretação dos resultados, em particular no 

estabelecimento de relações de causa efeito em estudos 

correlacionais;

8. Não descrever de uma forma “aberta e honesta” as 

limitações do estudo, assim como os potenciais enviesa-

mentos ou variáveis confundentes;

9. Uso incorreto da linguagem e termos científicos (por 

exemplo, “aceitar a hipótese nula” vs. “reter a hipótese 

nula”);

10. Revisão final pouco cuidadosa, com erros gramaticais 

e tipográficos.

A falta de rigor na investigação científica e consequente 

informação de fraca qualidade fragilizam a sociedade. No 

caso da saúde em especial, todos os cuidados devem ser 

poucos, pois é a partir deste conhecimento que os estudan-

tes ou profissionais de saúde tomam decisões clínicas no seu 

dia-a-dia. É por isso que, à medida que a cultura “Publish or 

Perish” para os investigadores se adensa, também os leito-

res devem criar a sua contracultura de “Good or Garbage”. 

Os leitores mais conscientes serão capazes de exigir melhor 

- em vez de mais - investigação. Todos ficaremos a ganhar.

Fernando Arrobas
Médico Dentista. Doutorado pela Universidade de Lisboa

Professor de Estatística e de Metodologias de Investigação

fernando.arrobas@jornaldentistry.pt

Fernando Arrobas.
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NOTÍCIAS

Projetos-piloto de médicos dentistas nos 
centros de saúde defraudam expectativas de 
utentes e profissionais 

Os projetos-piloto para incluir médicos dentistas nos centros de saúde 
assinalam cinco anos sem que as metas definidas estejam a ser cum-
pridas. O principal objetivo de ter pelo menos um médico dentista 
em todos os Agrupamentos dos Centros de Saúde está longe de ser 
atingido e todo o processo está parado desde o início da pandemia. 

Miguel Pavão, bastonário da Ordem dos Médicos Dentista, considera que aquilo que 
teve início com “os projetos-piloto do Governo falha em praticamente toda a linha e 
defrauda as expectativas de doentes e profissionais. Serviu apenas como bandeira 
eleitoral”. Em relação aos médicos dentistas integrados nos projetos-piloto, o bas-
tonário da OMD denuncia “as condições precárias em que trabalham. A maioria dos 
médicos dentistas são contratados por empresas, através de contratos de prestação 
de serviços de 12 meses, sem subsídio de férias nem de Natal, sem direito a apoio 
no desemprego e sem qualquer hipótese de serem integrados nos quadros do 
Estado. Também não têm acesso a formação integrada no posto de trabalho, o que 
aportaria claros benefícios para o seu trabalho. O melhor exemplo de que o atual 
programa não funciona é que dos 13 médicos dentistas iniciais já nenhum subsiste 
no Centro de Serviços Partilhados do SNS, um claro sinal das escassas condições que 
lhes foram oferecidas”. Para o bastonário da OMD é “urgente voltar a olhar para 
este projeto-piloto e torná-lo definitivo, em cinco anos já houve tempo para saber 
como o fazer. É preciso garantir médicos dentistas em todos os centros de saúde, 
implementar a carreira de medicina dentária no SNS, contratar médicos dentistas 
sem contrato a termo, para acabar com a rotatividade dos profissionais, alargar 
o conceito de carência económica para abranger mais população e aumentar o 
número de tratamentos disponíveis, eventualmente com recurso a uma convenção 
com o setor privado”.

Sessão de Medicina Dentária no 5º Congresso 
Internacional centrada na Redução das Desigualdades

Nos dias 16 a 18 de junho de 2021, o Centro de Investi-
gação Egas Moniz organizou o 5º congresso internacional 
com o intuito de reduzir as desigualdades na saúde e na 

sociedade. Este evento contou com referências internacionais em áreas de intervenção de saúde 
personalizada, doenças infeciosas e melhoria da saúde global, meio ambiente e transformação 
digital em saúde.
A sessão temática da área Clínica e Medicina Dentária contou com a presença do chair da The 
Lancet Commission for Oral Health, Professor Richard Watt, bem como a presença dos Drs. Yago 
Leira (Universidade de Santiago de Compostela), Dr. Mario Romandini (Universidad Complutense de 
Madrid), Dr.ª Jessica Latimer (Harvard School of Dental Medicine) e o Dr. João Botelho (Egas Moniz – 
Cooperativa de Ensino Superior, CRL).
Entre os variados temas estiveram as doenças periodontais e peri-implantares, associação da saúde 
oral com a nutrição e saúde neurológica e saúde oral pública com os principais objetivos traçados 
pela The Lancet Commission for Oral Health.
Mais informações: marketing@egasmoniz.edu.pt
https://ciiemcongress.com/thematic-session-c-dentistry/

S.I.N. avança em Portugal e conquista os 
implantologistas do país
Um dos maiores mercados alvo da S.I.N. Implant System é Portugal, país que 
concentra aproximadamente 11 500 médicos dentistas e é considerada pela 
companhia a porta de entrada para a Europa. Além disso, Portugal tem hoje 

um alto percentual de pessoas com mais de 65 anos, sendo 24% das mulheres e 19% dos homens, 
representando um mercado profícuo para os implantes da S.I.N.
Pela importância geográfica e estratégica do país, a marca constituiu dois centros de formação 
científica nas cidades do Porto e de Lisboa que, nos últimos anos, têm recebido grupos de médicos 
dentistas de países de toda a Europa e, também da Ásia, da África e do Médio Oriente.
À frente dos pólos científicos da empresa, em Portugal, estão os especialistas de renome interna-
cional na área, os Implantologistas Dr. Fernando Duarte e Dr. Luis Pinheiro.
“Pouco antes da pandemia, tivemos delegações de médicos dentistas vindos do Egito, Marrocos, 
Rússia e Itália, além da França e da Espanha”, conta o Dr. Fernando Duarte, que é Mestre em Cirurgia 
Oral e Maxilofacial pelo Eastman Dental Institute – Universidade de Londres e Consultor Científico 
Internacional da S.I.N. Implant System em Portugal.
A reputação de ambos os médicos dentistas somada à credibilidade e à segurança dos implantes 
da S.I.N. têm lotado as aulas no país lusitano. “Houve 20% mais procura pelos nossos cursos de 
formação científica”, diz o Dr. Fernando Duarte.
 A.S.I.N. já é a sétima empresa no ranking mundial de fabricantes de implantes dentários e seu 
rápido crescimento tem atraído as atenções da comunidade científica global.  
Mais informações: www.sinimplantsystem.com

AnOxident balance: a linha de cuidados orais 
para a pessoa com diabetes

A linha AnOxident® balance, já dis-
ponível no mercado português, apre-
senta uma gama completa de produ-
tos a pensar na saúde oral da pessoa 
com diabetes: pasta de dentes, elixir, 

spray e gel oral.  Com uma clara aposta na saúde oral da pessoa com diabetes, a 
linha AnOxident® balance, da DentaJam, apresenta-se como uma solução completa 
de higiene oral. 
A linha de produtos AnOxident® balance ajuda a corrigir os desequilíbrios na cavi-
dade oral e a reforçar a ação natural da saliva, prevenindo os efeitos negativos do 
excesso de glicose salivar – a pessoa com diabetes tem quatro vezes mais açúcar 
na saliva que o normal o que pode causar doenças periodontais, ao mesmo tempo 
que favorece a presença de uma flora oral saudável. A pasta de dentes AnOxident® 
balance é suave na cavidade oral, fornece compostos naturais que comprovada-
mente ajudam a manter o delicado micro-sistema necessário à saúde oral. O flúor 
e o xilitol fornecem proteção contra a cárie. 
A fórmula patenteada combina a ação fortificante do leite e dos extratos vege-
tais que ajuda a restaurar o equilíbrio do pH natural da cavidade oral, aumenta 
os antioxidantes e reduz o impacto do excesso de glicose salivar nos dentes e 
gengivas, de forma rápida e eficaz. Sem mentol ou álcool, o elixir é fácil de tole-
rar, não arde e confere uma sensação de frescura. Recomendado para uso diário 
como bochecho após escovagens. Discreto e conveniente, a solução em spray 
AnOxident® balance hidrata e refresca, sendo recomendado para uso durante o 
dia e entre as escovagens. 
Com uma fórmula rica em minerais, ajuda a reequilibrar a presença de saliva na 
cavidade oral, controlando o excesso de glicose salivar produzido durante o dia. 
Para aplicar à noite, o gel ajuda a neutralizar a acumulação noturna de glicose. 
O gel possui ainda uma ação de hidratação e lubrificação noturna, combatendo a 
sensação de xerostomia. 
Mais informações: www.anoxident.pt

Ranking Shanghai e de Scimago Instituitions Rankings 
classificam a Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade Lisboa

Foram divulgados os Sanghai Ranking e Scimago Institutions Rankings 
que colocam a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 
Lisboa (FMDUL) como a melhor Faculdade de Medicina Dentária em 
Portugal. Shangai - Este Ranking por Disciplinas foi lançado em 2009 e 

é internacionalmente reconhecido como um dos mais importantes a nível mundial, em 2021 avaliou 
mais de 4000 universidades em 54 disciplinas nas áreas das Ciências Naturais, Ciências da Vida, 
Engenharia, Ciências Médicas e Ciências Sociais (https://www.shanghairanking.com/rankings/
gras/2021/RS0403).
Scimago Instituitions – Avalia nove indicadores: output (número de publicações na SCOPUS), cola-
boração internacional, fator de impacto (normalizado), fator de qualidade das publicações, índice 
de especialização, rácio de excelência, liderança científica, excelência das publicações e excelência 
na liderança (https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&area=3500&rankin-
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ENTREVISTA

”VAMOS MANTER A APOSTA NOS CONTEÚDOS ONLINE” 

O Dr. António Roma Torres licenciou-se em medicina dentária na Universidade Fernando Pessoa em 
2010 e é membro certificado pela European Society of Endontology. Tem como objetivo para o mandato  
conciliar a oferta de formação das últimas décadas e as tecnologias clínicas com os conteúdos mais 
basilares da profissão.

Como surgiu a oportunidade de liderar o Centro de 
Formação Continua da OMD?

O convite para presidir o Centro de Formação Contínua 

(CFC) partiu do Conselho Diretivo e do próprio bastonário 

da OMD, o que me deixou bastante orgulhoso. Poder contar 

com a confiança depositada pelo CD para liderar o grupo 

que se ocupa da organização da formação contínua neste 

mandato, dando seguimento à estratégia que apresentámos 

enquanto candidatos aos Órgãos Sociais da OMD, é bastante 

gratificante e desafiante.

Que outros elementos constituem a equipa?
O CFC é constituído por 15 elementos que procuram 

representar várias vertentes da medicina dentária. Trata-

-se de um grupo de médicos dentistas oriundos de dife-

rentes regiões, o que permite ter no CFC uma representa-

ção regional, com vozes, ideias e realidades diferentes. 

Tal, permite-nos desenvolver uma oferta formativa mais 

acessível e direcionada para as várias necessidades dos 

formandos. 

Que planos já foram traçados e que tipos de formação 
pretendem organizar?

Neste momento, está a decorrer a execução do nosso pro-

grama de formação continua de 2021. A adoção do modelo 

online permitiu-nos aumentar a oferta formativa e o balanço 

provisório é muito positivo. No total, quase seis mil médicos 

dentistas participaram nos cursos clínicos, socioprofissionais, 

médicos e modulares que realizámos desde o início do ano. 

Portanto, o plano para o mandato consiste em conciliar a 

oferta de formação das últimas técnicas e tecnologias clíni-

cas com conteúdos mais basilares e estruturais da profissão. 

Temos o objetivo de apresentar anualmente um calendário 

com ações que dificilmente são oferecidas por outras entida-

des e centros de formação.

Outra das metas consiste em disponibilizar o número de 

horas acumuladas, por cada médico dentista, no âmbito 

das atividades organizadas pelo CFC, na área de membro 

da página eletrónica da OMD. Consideramos que esta con-

tabilização se afigura como uma vantagem para os nossos 

formandos, que enfrentam um mercado de trabalho cada 

vez mais desafiante e exigente. 

Voltaremos aos modelos presenciais ou ainda nos 
manteremos durante algum tempo nos modelos híbridos 
ou online? Que desafios é que isto representa para a 
organização?

Ao longo deste ano, que vai já a meio, posso afirmar que o 

modelo online se tem revelado uma opção de sucesso, uma 

vez que conseguimos chegar a todos os médicos dentistas, 

independentemente da sua localização geográfica. O Calen-

dário de Eventos de 2021 tem tido um papel agregador da 

transmissão e atualização do conhecimento, visto que tem 

possibilitado que todos os médicos dentistas possam assis-

tir às formações em tempo real, com as vantagens que tal 

implica, em particular o esclarecimento de dúvidas e o con-

tacto com o conferencista. A possibilidade de ver ou rever 

em diferido mantém-se no caso das formações gratuitas, 

apresentando-se como uma mais-valia extra. Além disso, 

ao eliminarmos os condicionalismos subjacentes às deslo-

cações para os locais de realização dos cursos, torna-se mais 

fácil para a classe assistir a todo o programa ou escolher as 

ações que considera importantes para a sua evolução pro-

fissional.

Qual a agenda prevista para 2021 e 2022?
Neste momento, estamos já a preparar o programa de 

2022. O futuro é ainda incerto e, por isso, considerando que 

o mundo enfrenta uma pandemia e que o facto de o atual 

modelo está a revelar-se um sucesso, vamos manter a apos-

ta nos conteúdos online. No entanto, está nos nossos planos 

desenvolver também ações de formação no formato presen-

cial, nomeadamente os cursos de índole prática. Por isso, 

será um programa de formato híbrido, adaptado às exigên-

cias atuais. n
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CLÍNICA

INFLUÊNCIA DA POSTURA CORPORAL NA MÁ-OCLUSÃO E 
DISTÚRBIOS DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

Introdução

O sistema estomatognático é um complexo conjunto de 

estruturas como ossos, articulação temporomandibular 

(ATM), ligamentos, dentes e músculos perfeitamente interli-

gados de forma a executar as seguintes funções vitais: a res-

piração, a mastigação, a deglutição, a sucção e a fonação1.

Para a realização voluntária e estritamente coordenada de 

todas as funções do corpo humano é importante uma pos-

tura corporal estável. Por postura entende-se a posição con-

junta dos vários segmentos anatómicos corporais no espa-

ço (em estática ou dinâmica), sujeita a reajustes posicionais 

contínuos, dependentes da atividade de vários sistemas de 

retro-feedback, como o proprioceptivo, o visual, o vestibular 

e os sistemas musculares (agonistas e antagonistas)1,2.

Não obstante, o sistema estomatognático requisita, da 

mesma forma, uma postura músculo-esquelética estável 

para desempenhar as suas múltiplas funções. No nosso 

organismo, anatomia e função estão intimamente relacio-

nadas de tal forma que, qualquer alteração na anatomia ou 

posição pode afetar o seu normal funcionamento1,3–5.

A postura da cabeça relaciona-se com a postura corporal 

global e, simultaneamente, assume um papel na posição da 

mandíbula e da língua na cavidade oral. A mandíbula liga-se 

à base do crânio através da ATM, que por sua vez apresenta 

conexões musculares e ligamentares com a região cervical. 

Deste modo, torna-se pertinente a denominação de sistema 

crânio-cervico-mandibular1,3,5,6. Uma postura adequada da 

cabeça e da coluna cervical permite um bom funcionamen-

to das estruturas do sistema estomatognático e vice versa6. 

Numerosos factores funcionais do aparelho estomatogná-

tico e respiratório, tais como a obstrução nasal, a disfun-

ção temporo-mandibular (DTM) e bruxismo, são atribuídos a 

1 Dra. Andreia Façanha
2 Prof. Dr. Fernando Almeida

alterações do desenvolvimento craniocervical, dada a íntima 

relação anatómica e biomecânica entre a posição da cabeça, 

a região cervical e as esturuturas dento-faciais6,7. No entan-

to, a literatura científica apresenta-se ambígua quando à 

associação significativa entre problemas oclusais, nomea-

damente má-clusão e disfunções da ATM com as anoma-

lias posturais. Neste sentido, alguns autores admitem que 

as alterações posturais podem ser um fator etiológico da 

má-oclusão1,3,4  ao contrário de outros estudos que, apesar 

de haver uma relação entre a má-oclusão, as disfunções da 

ATM e as anomalias posturais, os resultados não apresenta-

ram correlação significativa8–11.

Deste modo, o objetivo deste trabalho é aferir, consoante 

a literatura científica, a influência da postura no desenvol-

vimento da má-oclusão e de DTM, uma vez que se trata de 

um tema bastante controverso na medicina dentária. Além 

disso, a possível relação da postura corporal com a oclusão 

dentária é importante para avaliar eventuais implicações 

diagnósticas e terapêuticas de pacientes com má-oclusão ou 

distúrbios da ATM.

Materiais e Métodos
Para a elaboração deste trabalho, realizou-se uma pes-

quisa bibliográfica com recurso a livros e artigos publicados 

em revistas. A pesquisa foi concebida online, com o recurso 

a motores de busca, tais como, “Pubmed” e “B-on” utili-

zando as seguintes palavras chaves: “Malocclusion”, “Body 

Posture”, “craniocervical posture”, “head posture” e “tem-

poromandibular dysfunction”. Desta forma, procedeu-se à 

seleção dos artigos mais relevantes para a temática aborda-

da, de língua inglesa ou portuguesa, referentes ao período 

entre 1990 e 2020. 

Revisão da Literatura
A determinação morfológica genética e os fatores 

ambientais são os principais fatores de risco responsáveis 

pela má-oclusão. Assim, está descrito que funções anómalas 

como forças excessivas exercidas pela língua e pelos lábios, 

os hábitos de sucção não nutritiva, a respiração oral, a manu-

tenção de uma postura lingual baixa e a mastigação unilate-

ral predispõem ao desenvolvimento de má-oclusão1,4,12.

No caso do respirador oral, para além da relação incon-

testável com o desenvolvimento de má-oclusão, é comum 

verificar-se uma anteriorização da cabeça de forma a facili-

tar o fluxo respiratório através da cavidade oral. Além disso, 

pode-se constatar a anteriorização e rotação dos ombros, 

elevação da escápula e consequente depressão da região 

torácica anterior para uma respiração mais rápida e curta, 

com menor solicitação do músculo diafragma5. A Figura 

1 demostra a íntima relação entre a postura do tronco, a 

postura da cabeça e da mandíbula nos respiradores orais e 

nasais, respetivamente13.

Segundo a base científica, a postura mais estendida da 

cabeça está frequentemente associada a um aumento da 

altura facial anterior, a uma menor dimensão sagital da 

mandíbula e a um plano mandibular mais verticalizado. Do 

mesmo modo, uma postura mais fletida da cabeça reper-

cute-se numa altura facial anterior mais curta, numa maior 

dimensão sagital da mandíbula e num plano mandibular 

mais horizontal3,14.

Alguns artigos indicam que os pacientes sujeitos a uma 

rápida expansão maxilar exibem variação da posição natu-

ral da cabeça, uma vez que ocorre dilatação da orofaringe 

e melhoria da função respiratória, que resulta numa fle-

xão significativa da cabeça15,16. Por outro lado, Ozbek et al 

Introdução: A postura da cabeça relaciona-se com a postura corporal global e, simultaneamente, assume um papel na posição da mandíbula e da língua na cavidade oral. A man-

díbula liga-se à base do crânio através da ATM, que por sua vez apresenta conexões musculares e ligamentares com a região cervical, formando o sistema crânio-cervico-mandibular. 

Uma postura adequada da cabeça e da coluna cervical permite um bom funcionamento das estruturas do sistema estomatognático e vice versa.

Materiais e métodos: Para a elaboração deste trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica online, com o recurso a motores de busca, tais como, “Pubmed” e “B-on” e procedeu-

-se à seleção dos artigos mais relevantes para a temática abordada.

Resultados: A postura mais estendida da cabeça está frequentemente associada a um aumento da altura facial anterior, a uma menor dimensão sagital da mandíbula e a um plano 

mandibular mais verticalizado. Do mesmo modo, uma postura mais fletida da cabeça repercute-se numa menor altura facial anterior, numa maior dimensão sagital da mandíbula e 

num plano mandibular mais horizontal. A associação entre o padrão esquelético de classe II e alterações posturais da coluna cervical é verificada em diversos estudos. A anteriorização 

da cabeça leva à retrusão mandibular, que está associada à dor articular.

Conclusões: Atualmente, ainda não existem provas científicas que justifiquem adequadamente a fisiologia das ligações estabelecidas. São necessários mais estudos que comprovem 

e clarifiquem a influência da postura corporal na perpetuação de má-oclusão e distúrbios da articulação temporomandibular, de forma a efetivar uma medicina dentária baseada na 

evidência.
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observaram a ocorrência de dilatação sagital da via aérea 

superior consequente ao tratamento de pacientes, em idade 

pediátrica, com má-oclusão esquelética de Classe II após a 

utilização de aparelho funcional para o crescimento mandi-

bular. Deste modo, o crescimento mandibular irá beneficiar 

a função respiratória17.

Para além da associação entre a respiração oral, um fator 

de risco para o desenvolvimento de má oclusão, a posi-

ção da cabeça e a posição da mandíbula, outros estudos 

demonstram resultados que sugerem uma relação entre a 

má-oclusão e a postura corporal global. Assim, Segatto et 

al. constataram que crianças com doença de Scheuermann, 

que afeta a curvatura da coluna, e crianças com escoliose 

apresentam mais características de má-oclusão em relação 

ao grupo controlo, nomeadamente um overjet aumentado. 

Além disso, o grupo de crianças com escoliose apresentou 

maior sintomatologia da ATM18.

A associação entre o padrão esquelético de classe II e alte-

rações posturais e morfológicas da coluna cervical é verifica-

da em diversos estudos3,7,14,19–22.

Lippold et al. encontraram correlações estatisticamente 

significativas entre a presença de escoliose ou de uma pos-

tura corporal anómala e de má-oclusão classe II de Angle20. 

A escoliose idiopática está, também, relacionada com a pre-

sença de mordidas cruzadas laterais, desvios da linha média 

inferior e assimetrias faciais7,20,23.

Além disso, Lippold et al. evidenciaram uma correlação 

entre certos parâmetros craniofaciais e determinados per-

fis dorsais, na medida em que pacientes com um padrão 

craniofacial distal e vertical apresentam maiores inclinações 

torácica, lombar e pélvica em relação à norma e pacientes 

com um padrão craniofacial mesial e horizontal apresentam 

essas inclinações menores que a norma (Figura 2)1,21.

Nos estudos de Solow and Sonnesen e de Pachì F et al., 

obtiveram uma relação estatisticamente significativa entre 

a postura craniocervical e o apinhamento dos incisivos infe-

riores, na medida em que os pacientes com falta de espaço 

maior que 2 mm apresentavam uma maior angulação cra-

niocervical. Os autores assumem que a postura estendida 

da cabeça provoca um estiramento dos tecidos moles que 

resulta em forças dorsais que impedem o crescimento fron-

tal do rosto, principalmente da mandíbula12,24.

Contudo, como já mencionado, os resultados das inves-

tigações que se debruçaram sobre a associação entre a má 

postura corporal e a oclusão dentária não são completamen-

te concordantes. Por exemplo, no estudo de Bebnowski et 

al., avaliaram a hipótese de uma relação entre a existên-

cia de anomalias das vértebras cervicais em pacientes com 

má-oclusão esquelética de classe II. Para isso foram anali-

zadas 238 cefalometrias e 21 CBCT de pacientes com classe 

II de Angle, contudo não obtiveram nenhuma relação signi-

ficativa25.

Do mesmo modo, Perillo et al., com uma amostra de 1178 

crianças dos 11 aos 19 anos, propuseram-se a correlacionar 

a má-oclusão e a DTM (com recurso ao índice de Helkimo ≥ 

5) com a postura corporal, nomeadamente com a inclinação 

e assimetria do tronco, e para isso dividiram a amostra em 

4 grupos. No entanto, apesar das múltiplas variantes exami-

nadas, apenas obtiveram uma relação significativa no grupo 

de pacientes com má-oclusão e índice Helkimo ≥ 5, o qual 

apresentava pior assimetria do tronco11. 

No que concerne à associação entre a DTM e alterações 

da postura corporal, a literatura científica é, de igual for-

ma, incongruente. Alguns estudos encontraram correlação 

entre a presença de sintomas e alterações craniocervicais e 

perturbações da ATM13,26,27. Considera-se que as alterações 

posturais da curvatura cervical, podem resultar num encur-

tamento dos músculos cervicais posteriores extensores com 

consequente anteriorização da cabeça1,3,28–31, o que pode 

constituir um factor etiológico da DTM, uma vez que a posi-

ção da cabeça influencia o posicionamento mandibular. Des-

ta forma, a anteriorização da cabeça pode levar à retrusão 

mandibular, que está associada à dor articular. Inversamen-

te, a gravidade dos sintomas da DTM pode conduzir a uma 

postura compensatória ou antálgica do pescoço3,32.

Os distúrbios temporo-mandibulares estão frequente-

mente associados a dores de cabeça e pescoço1. Segundo 

Silveira A et al, pacientes com elevado grau de disfunção 

1 Mestrado integrado em Medicina Dentária pelo ICS-UCP (Viseu):
2 Phd 2006 FMDUP- Faculdade de Medicina Dentária da universidade do 
Porto; Administrador da clinica Dentária Infante Sagres, Clinica Dentária dos 
Carvalhos e da Labdent- Laboratório de Protese Dentária. Orador Convidado 
de várias Conferências Nacionais e Internacionais, entre as quais: World 
Conference Nobel Biocare, Las Vegas, Nevada, USA 2007; World Tour Nobel 
Biocare, Lisboa, Portugal 2008; Autor de vários Artigos Científicos publicados 
em revistas Nacionais e Internacionais; Coordenador do Curso Privado em 
Implantologia e Reabilitação Oral, no Porto e Lisboa; Consultor Científico de 
vários produtos de Implantologia.

mandibular e do pescoço apresentam excessiva sensibilida-

de nos músculos trapézio superior e temporal. Além disso, 

altos níveis de incapaciade do pescoço correlacionam-se 

com elevados graus de disfunção mandibular, o que ressalta 

a importância de englobar a região do pescoço na avalia-

ção e tratamento de pacientes com DTM33.  No estudo de 

Dragon K et al, concluiu-se que o tratamento da disfunção 

temporomandibular com goteira oclusal reduziu significati-

vamente a dor cervical e melhorou a mobilidade torácica 

dos pacientes34.

Por outro lado, outras investigações não demonstraram 

uma relação significativa entre a DTM e a postura da cabeça 

do pescoço9,11,35.

Conclusões
Como já verificado, independentemente das inúmeras 

investigações, continua a não haver uma conclusão definiti-

va sobre esta matéria, uma vez que ainda não existem pro-

vas científicas que justifiquem adequadamente a fisiologia 

das ligações estabelecidas. 

Os resultados contraditórios dos diversos estudos decor-

rem da grande pluralidade de protocolos utilizados, do facto 

de, muitas vezes, serem referentes a populações não repre-

sentativas, da ausência de grupos de controlo e da utiliza-

ção de métodos de avaliação, por vezes, pouco credíveis ou 

ambíguos. Além disso, não existem estudos longitudinais 

que apresentem uma relação causa-efeito significativa9,36.

Contudo, dada a correlação positiva retratada em múl-

tiplos estudos, o cliníco não deve descurar a hipótese dos 

desiquilíbrios posturais estarem associados a certos proble-

mas oclusais, nomeadamente, à má-oclusão classe II esque-

lética e ao overjet aumentado, bem como associados ao 

desenvolvimento de DTM, mesmo que, por vezes, não este-

jam bem esclarecidos os mecanismos subjacentes e estejam 

apenas circunscritos ao sistema crânio-cérvico-mandibular.

Assim, a nível clínico, é relevante um exame postural 

cuidadoso, por exemplo, em pacientes com DTM que não 

respondem a terapias oclusais conservadoras. Além disso, 

também abre portas complementares para o diagnóstico e 

tratamento da classe II esquelética. Sugere o interesse de 

uma coordenação entre as áreas da Medicina Dentária, da 

Fisiatria e Otorrinolaringologia.

A nível científico, salienta-se a necessidade de mais estu-

dos que comprovem e clarifiquem a influência da postura 

corporal na perpetuação da má-oclusão e distúrbios da arti-

culação temporomandibular, de forma a efetivar uma medi-

cina dentária baseada na evidência1,7,9,30,36. n

Fig. 1. Demonstração da relação entre a ATM, as vias aéreas e a postura do 
tronco13.

Fi. 2. Pacientes com um padrão craniofacial distal e vertical apresentam 
maiores inclinações toráxica, lombar e pélvica em relação à norma e 
pacientes com um padrão craniofacial mesial e horizontal apresentam essas 
inclinações menores que a norma21.
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MOCK-UP NO ENCERRAMENTO DE DIASTEMAS COM FACETAS EM 
CERÂMICA

Introdução

A beleza de um sorriso é um conceito considerado como 

algo subjetivo, mas que tem como característica fun-

damental o equilibro. A harmonia com a face, a simetria, a 

inexistência de desvios são metas que se pretendem alcan-

çar em qualquer protocolo de construção de um “sorriso per-

feito”1,2.

A existência de intervalos ou espaços entre dentes ante-

riores adjacentes, conhecidos como diastemas3, é considera-

da, na generalidade, como um atributo inatrativo, que marca 

negativamente a aparência estética de um sorriso, uma vez 

que toda a atenção do observador se foca neste aspeto, ao 

invés da composição dentária em geral1,4,5. 

A etiologia dos diastemas é variável, podendo ser atribuí-

da a fatores hereditários ou de desenvolvimento, nomea-

damente discrepâncias de tamanho, patologia oclusal, freio 

labial persistente, entre outros. Deste modo, as opções de 

tratamento são também múltiplas e apesar de idealmente 

a escolha ser guiada pelo diagnóstico, fatores económicos, 

disponibilidade de tempo e a motivação do paciente pode-

rão ser influenciadores desta decisão3,6. 

As facetas cerâmicas são uma das soluções mais comuns 

para o encerramento de diastemas, no entanto estas reque-

rem um planeamento prévio cuidado e pormenorizado, no 

sentido de manter proporções dentárias adequadas, sob 

pena de poder influenciar negativamente o sorriso caso as 

relações intra e interdentárias sejam ignoradas5,7.

A análise do sorriso engloba não só a estética dentária, nos 

seus macro e micro elementos, como também a sua inclusão 

na face, que por sua vez não é estática mas sim dinâmica8,9. 

São atualmente considerados cinco componentes, aquando 

do planeamento de reabilitações anteriores. São eles 1) Esté-

tica facial – forma e equilíbrio da face, nas suas proporções e 

simetrias; 2) Estética orofacial – relação maxilo-mandibular e 

da linha média dentária com a face, nos seus paralelismos de 

referências; 3) Estética oral – relação dos lábios com as arca-

das, dentes e gengiva; 4) Estética dento-gengival – relação 

do tecido rosa com as peças dentárias; 5) estética dentária 

– anatomia primária, secundária e terciária individual e rela-

ção interdentária8. Uma boa avaliação de todos estes parâme-

tros através da história e exame clínicos, fotografias, vídeos e 

modelos de estudo é o melhor ponto de partida para o esta-

belecimento de um bom plano de tratamento do paciente de 

hoje, cada vez mais exigente no sentido de conseguir uma 

boa aparência, jovem, bonita e natural6,9.

Por consequência, o enceramento diagnóstico é também 

ele mandatário na reabilitação estética10. O glossário de ter-

mos prostodônticos define o wax-up como um procedimen-

to diagnóstico no qual são executadas em cera sobre um 

modelo diagnóstico as restaurações planeadas, por forma a 

determinar os procedimentos clínicos e laboratoriais, ideais 

para atingir a estética e função desejadas11. Neste sentido 

este torna-se essencial para a equipa de restauração, que 

envolve médico dentista e técnico de prótese, não só por 

facilitar a comunicação entre ambos, como a execução do 

trabalho final10,12.

A transposição deste projeto para o meio intraoral, por sua 

vez, vai otimizar ainda mais este fluxo de trabalho ao incluir 

o paciente nesta comunicação de equipa. O mock-up surge, 

assim, como uma ferramenta útil, eficaz e objetiva, de ava-

liação das restaurações propostas quanto ao cumprimento 

dos requisitos estéticos do paciente, ainda sem que qualquer 

procedimento irreversível seja executado13,14. 

Caso Clínico  
Paciente de 34 anos, género feminino, compareceu na 

consulta para avaliação do estado de saúde oral e demons-

trando algum descontentamento quanto à estética do seu 

sorriso, particularmente pela presença de diastemas entre 

os incisivos superiores.

Após avaliação clínica e realização de exames comple-

mentares de diagnóstico, procedeu-se a um registo fotográ-

fico, o qual permitiu evidenciar o motivo de insatisfação da 

paciente. (Imagens 1-5).

A compreensão dos fatores que podem influenciar de forma positiva ou negativa a beleza de um sorriso é uma das chaves da reabilitação estética. Já bem descrita na literatura cien-

tífica, a análise do sorriso, desde a inclusão na estética facial até ao esmiuçar da estética dentária, através seus macro e microelementos, fornece-nos de ferramentas úteis na resolução 

de problemas em pacientes cada vez mais exigentes com a aparência estética. Os diastemas, em particular, são considerados, na generalidade, como um atributo pouco atrativo que 

marca negativamente a aparência de um sorriso. Uma das formas de resolução mais comum é a reabilitação dentária com facetas cerâmicas. A reabilitação estética de dentes anterio-

res pode, no entanto, ser uma tarefa bastante complexa, nomeadamente no sentido de satisfazer as expectativas de quem a procura. A pré-visualização do resultado final através da 

realização de um enceramento diagnóstico (wax-up) e prova intraoral no paciente (mock-up), com a possibilidade de ajustes e acertos, torna-se assim um facilitador da comunicação e 

sucesso do trabalho final.

RESUMO

Palavras-chave: diastema, wax-up, mock-up, facetas, estética; comunicação 

Dr. Eduardo Bastos
Dra. Rita Rodrigues

Img. 1. Fotografia extra-oral de sorriso inicial com dentes entreabertos. Img. 2. Fotografia de sorriso inicial com dentes em oclusão.

Img. 3, 4 e 5. Fotografias intra-orais do setor antero-superior com contraste iniciais.
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Apesar da condição oral hígida, a presença de espaços 

entre os dentes 12, 11, 21, 22 e 23 e o formato triangular-

-retangular dos dentes anteriores constituíam aspetos que 

inibiam a paciente de sorrir de maneira correspondente à 

sua personalidade alegre e extrovertida.

Após uma conversa que incluiu a explicação das várias 

opções de tratamento optou-se pelo planeamento de uma 

reabilitação estética do setor antero-superior com facetas 

em cerâmica, a ser iniciada após a realização de um estu-

do diagnóstico com recurso a enceramento e prova des-

te na boca – mock-up. Para tal foram também executados 

na mesma consulta impressões preliminares em alginato 

(Orthoprint, Zhermack)

Numa segunda consulta, após a obtenção de um modelo 

encerado em laboratório dos seis dentes anteriores, seguin-

do diretrizes clínicas, foi executada uma chave em silicone 

(A Silicone HP Putty e Light, DEHP). Nessa guia foi colocada 

resina acrílica (Structur 2 SC, Voco) de simulação da futu-

ra reabilitação e assim inserida sobre os dentes da pacien-

te. Findo o tempo de polimerização, a chave foi removida 

e o resultado observado.  Foram, nesta fase, tirados novos 

registos fotográficos. (Imagens 6-10)

Dada a drástica mudança no sorriso, a paciente questio-

nou-se acerca da manutenção de um diastema mediano, 

ainda que de menores dimensões. Tal foi executado no 

mock-up ainda em boca, com a abertura de um pequeno 

espaço na linha média para apreciação. Foram, então, feitas 

fotografias extraorais da alteração sugerida pela paciente. 

(Imagens 11 e 12)

Após uma análise comparativa, optou-se por avançar pela 

reabilitação estética com completo encerramento dos espa-

ços interproximais do setor anterior, sem a manutenção do 

diastema mediano. O resultado final foi o desejado e corres-

pondente à expetativa da paciente. (Imagens 13-18).

Discussão
Um dos aspetos mais importantes no tratamento de 

pacientes é o diagnóstico, sendo que só após a sua deter-

minação deverá será ditada a resolução do problema apre-

sentado. Num plano de tratamento guiado pela estética, o 

diagnóstico, para além de incluir a avaliação da queixa do 

paciente e dos dados obtidos de um exame objetivo e meios 

complementares, deve compreender os desejos e expecta-

tivas do paciente15. 

Os tratamentos do setor anterior são desafiantes e uma 

boa comunicação paciente-médico-técnico de laboratório é 

essencial. Tanto o clínico, como o técnico poderão realizar o 

melhor tratamento, mas se o resultado não for de encontro 

aos desejos do paciente, desde que estes sejam realistas, 

o esforço de equipa é inútil. Assim, o uso de um mock-up 

para informar o paciente do possível resultado final antes 

de realizar qualquer tipo de procedimento restaurador nos 

Img. 6 e 7. Fotografias de sorriso com mock-up.

Img. 11 e 12. Fotografias de sorriso com mock-up alterado.

Img. 8, 9 e 10. Fotografias intra-orais do setor antero-superior com contraste e mock-up.
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seus dentes é não apenas uma grande ajuda como também 

uma forma de obter um “consentimento verdadeiramente 

informado”16,17.

Na via puramente técnica de comunicação entre clínica e 

laboratório também esta etapa é essencial para a obtenção 

de um fluxo de trabalho eficaz e eficiente. No modelo tridi-

mensional, os dentes encerados apresentam a configuração 

ideal, adaptada ao paciente, no sentido em que a partir de 

certas referências anatómicas é possível redesenhar con-

tornos dentários indo de encontro às proporções áureas e 

às orientações estéticas fornecidas. No entanto, a visão de 

dentes num modelo nem sempre é semelhante à visão com 

lábios e face5,10,12,18.

Após a aceitação do tratamento por parte do paciente e 

de ter provido o técnico de laboratório com todas as infor-
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mações necessárias para a confeção de determinado traba-

lho, o enceramento diagnóstico e o mock-up podem ainda 

servir o médico dentista como guias de preparação dentá-

ria e na confeção de restaurações provisórias16. Seguindo 

os princípios da medicina dentária minimamente invasiva, 

a utilização de uma guia de silicone que fornece o volume 

final da reabilitação, possibilita o desgaste mínimo necessá-

rio para a sua colocação, o que por sua vez contribui também 

para a maior longevidade das restaurações adesivas3,5,19,20.

Conclusões
O encerramento de diastemas pode por vezes ser um 

desafio, especialmente pelo nível de exigência requerida 

num trabalho estético anterior. A medicina dentária evolui 

no sentido de prover ferramentas ao médico dentista que o 

permita trabalhar mais rápido, de forma previsível e obten-

do sucesso imediato e com longevidade. No entanto, é sen-

sato dedicar algum tempo e esforço a um bom planeamento 

antes de iniciar qualquer tipo de procedimento restaurador. 

O mock-up é uma ferramenta ao dispor que facilita o tra-

balho clínico, a comunicação laboratorial e sobretudo pos-

sibilita uma maior facilidade em corresponder às elevadas 

expectativas de pacientes que cada vez estão mais atentos 

aos detalhes. n

Img. 16, 17 e 18. Fotografias intra-orais do setor antero-superior com contraste finais, após a cimentação de seis facetas cerâmicas.

Img. 13, 14 e 15. Fotografias de sorriso finais, após a cimentação de 6 facetas cerâmicas.
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MARKETING NA CLÍNICA

A COMUNICAÇÃO NA MEDICINA DENTÁRIA

A habilidade de nos relacionarmos com outras pessoas transcende as dimensões de uma comunicação 
protocolar. 

C oncordo que a sequência e a sistematização da trans-

missão de mensagens como fatores que promovem a 

informação, de uma ou entre ambas as partes, necessárias 

para informar e apoiar a interação com os pacientes.

A pandemia democratizou a utilização de plataformas 

digitais e facilitou o seu acesso a muitas pessoas que antes 

não as utilizavam regularmente. 

Criou-se então uma oportunidade para nos aproximar-

mos, gerarmos vínculos emocionais e, evidentemente, de 

suporte para as necessidades que possam vir a ser relatadas.

A comunicação nestes moldes, onde somos mais interes-

santes e não interesseiros, permite a demonstração do cui-

dado com as pessoas que frequentam a clínica.

Esta conexão de modo frequente, em harmonia com os 

dados que produzimos e formalizamos nas consultas iniciais, 

tem o caráter de atenção e de preocupação. Não somente 

com a saúde do paciente, mas com a sua vida de um modo 

em geral. A disposição de estarmos atentos às pessoas que 

fazem parte da nossa trajetória, confere-nos credibilidade.

A prevenção pode ser o propósito, antecipar problemas 

pode ser a estratégia, manter a saúde é o objetivo esperado.

Ignore definitivamente uma comunicação pré-fabricada, 

destinada da mesma forma a todos, com uma mesma retó-

rica. Frases prontas são frias e, na maioria das vezes, pro-

vocam efeitos de afastamento, sem a intenção da respon-

sabilidade de zelar por alguém que confia na nossa postura 

profissional.

Mensagens subscritas por computador, formatadas com 

o mesmo intuito de apenas atrair clientes para rentabilizar 

a clínica, esquecendo os seres humanos esclarecidos que as 

recebem e tem o poder de escolha. Esta não mais baseada 

exclusivamente nos resultados, mas no conjunto de atitudes 

que marcam a humanização dos processos associados.

Personalizar a comunicação pode render mais trabalho, 

mas, infinitamente, supera a linguagem robotizada utilizada 

para dinamizar e apressar as ações para tal.

Até à próxima! n
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SINDICATO DOS MÉDICOS DENTISTAS LUTA PELA DIGNIFICAÇÃO 
DA CLASSE 
A primeira reunião nacional do Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) juntou, em junho, dezenas de 
profissionais em defesa de toda uma classe profissional e homenageou João Pimenta, um dos pioneiros 
na implantologia em Portugal

U nir a classe dos médicos dentistas, defender os seus 

direitos e dignificar a profissão através da implementa-

ção de um contrato coletivo de trabalho que vise a criação 

de regras e a progressão da carreira. Estas foram algumas 

das reivindicações que serviram de mote para o primeiro 

encontro nacional do Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) 

que reuniu, no Porto, profissionais de vários quadrantes e 

homenageou João Pimenta, um dos pioneiros na implanto-

logia em Portugal.

Durante este encontro, que teve lugar no Palácio do Freixo, 

com o rio Douro como pano de fundo, o sindicato pretendeu 

delinear estratégias para o futuro da medicina dentária em 

Portugal. O que passa, por exemplo, pela “criação de regras 

na profissão, desde a existência de escalões até à definição 

de remunerações mínimas por hora e por mês”, sublinhou 

Raquel Zita Gomes, presidente da direção do SMD à margem 

deste encontro, antes das conferências e da cerimónia de 

homenagem.

Entre os graves problemas que preocupam a classe está 

a situação dos “cerca de 200 colegas que trabalham no Ser-

viço Nacional de Saúde (SNS) de forma ilegal, porque estão 

contratados como técnicos de saúde e não como médicos 

dentistas, por empresas de trabalho temporário e não pelo 

Ministério da Saúde”, denunciou a sindicalista. “Apesar de 

estarem integrados na carreira geral dos técnicos superio-

res, que é administrativa, mesmo assim estes colegas fazem 

ações clínicas, o que é ilegal”, corroborou, por seu lado, 

Manuel Nunes, representante da Ordem dos Médicos Den-

tistas e da Associação Portuguesa dos Médicos Dentistas dos 

Serviços Públicos. Não têm carreira especial. Esta situação 

acontece em Portugal Continental e na ilha dos Açores. “Só 

na ilha da Madeira é que temos médicos dentistas no SNS 

com carreira própria”, alertou Manuel Nunes. A agravar este 

problema, denunciou João Neto, presidente da Comissão 

Organizadora desta primeira reunião, “os colegas não aufe-

rem a remuneração a que têm direito, porque alguns deles 

estão a trabalhar com falsos recibos verdes, contratados 

pelas empresas de trabalho temporário que lhes pagam cer-

ca de oito euros à hora, quando estas recebem 21 euros do 

Ministério da Saúde”. Esta situação laboral “é ilegal e ridícula 

pela especificidade e responsabilidade que esses médicos 

tistas, associações de estudantes de faculdades de medici-

na dentária, entre outros profissionais da área, em torno do 

debate dos problemas da classe. São situações preocupantes 

que já se arrastam há anos, mas que agravaram com a pan-

demia da COVID-19, advertiu, por seu lado, João Neto.

Carreira especial dos médicos dentistas 
Por tudo isto, o sindicato está a renegociar com o Esta-

do uma carreira especial dos médicos dentistas que ainda 

não existe e “que até agora tem estado na gaveta”, resu-

miu o sindicalista João Neto, dando conta aos colegas da 

sala que existe uma boa abertura da parte do Ministério da 

Saúde nesse sentido. O sindicato também tem vindo a ence-

tar contactos com os vários partidos com assento político 

na Assembleia da República para denunciar os problemas 

da classe. Está em cima da mesa um contrato coletivo de 

trabalho que “vai ser a base de trabalho para todos os cole-

gas”, realçou, por sua vez, Raquel Zita Gomes. Mais, aler-

tou: “A maior parte está a trabalhar por conta de outrem 

e, por isso mesmo, tem de haver um mínimo de regras e 

dignidade”. Chegam ao sindicato relatos de médicos den-

tistas que auferem um valor inferior ao ordenado mínimo 

nacional”. Na realidade, notou João Neto: “Todos julgam que 

somos uma profissão privilegiada, mas existe uma falta de 

regulamentação que cria um limbo onde tudo é permitido”, 

desde o desemprego, passando pelas baixas remunerações 

até “colegas que são explorados por grandes grupos”. E o 

excesso de médicos dentistas no país só atenua o problema: 

“840 habitantes para cada profissional, quando, segundo a 

Organização Mundial de Saúde deveriam ser 1800 utentes”, 

avisou o sindicalista. A juntar a tudo isto, realçou, “esta é 

uma profissão de cansaço rápido por causa do desgaste psi-

cológico e da exposição a doenças”. Mais, advertiu: “Não 

devemos esquecer que o médico dentista é sempre respon-

sável pelo tratamento, quer corra bem ou mal”. Ao lado, 

João Pimenta, o médico dentista homenageado da noite, 

também lamentou: “Para muita pena minha, os grandes e 

graves problemas da classe continuam. E por culpa de todos 

nós, sobretudo dos que podiam ter feito algo para mudar e 

assobiaram para o lado, como se o problema fosse sempre 

dos outros”. Parece que ninguém quer pôr cobro a isso”, cha-

“Muitos problemas laborais da nossa 
profissão só poderão ser resolvidos pelo 

sindicato”

João Neto, fundador do SMD

“No sindicato tentamos defender 
direitos e deveres da profissão”

Raquel Zita Gomes, 

presidente da direção do SMD

“Fui uma voz incómoda, mas tenho 
consciência de que sempre fui um 

lutador pela classe”

João Pimenta, homenageado 

dentistas têm”, considerou o também presidente da Assem-

bleia Geral do SMD e impulsionador da criação do sindicato, 

no Porto, já com meio ano de atividade. 

Raquel Zita Gomes destacou, por isso, a importância deste 

encontro que contou com a participação de médicos den-

REPORTAGEM
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mando a atenção para “a formação de futuros desempre-

gados, trabalhadores precários e explorados”. João Pimenta 

crê, por isso, que o sindicato tem aqui um importante papel 

a desempenhar. “O sindicato poderá ajudar na integração 

dos médicos dentistas no SNS e também no  estabelecimen-

to de um contrato coletivo trabalho, porque, infelizmente, a 

profissão proletarizou-se muito”. Na altura em que começou 

a trabalhar eram todos profissionais liberais e era  “impen-

sável” algumas relações laborais que agora existem. “Foi 

para muito pior”, lamentou.

Promover os cuidados primários da 
saúde oral 

Além da pandemia ter agravado alguns problemas da 

classe, também veio afetar a saúde oral dos portugueses. 

“Muitas pessoas baixaram o seu poder económico e ir ao 

médico dentista passou, por isso, para terceiro ou quarto 

plano”, lamentou o sindicalista João Neto. O médico dentista 

relatou que tem “doentes que tinham planos de tratamen-

tos programados e adiaram por não terem possibilidades 

financeiras”. Preocupado com o estado das coisas, defen-

de a importância do Estado assegurar os cuidados primários 

para a saúde oral dos portugueses não correr risco. “Muitas 

pessoas só consultam o médico dentista para tratamento 

curativo e não para prevenção”, lamentou, aconselhando os 

utentes a irem duas vezes por ano ao médico dentista fazer 

uma vigilância e uma destartarização”.

 

SMD homenageia João Pimenta 
Uma incontornável figura na medicina dentária portugue-

sa que foi pioneiro em várias áreas como a implantologia, 

com uma carreira invejável, e que “não tem medo de falar 

das problemáticas da classe”. Para a sindicalista Raquel Zita 

Gomes estes são motivos mais do que suficientes para a 

homenagem do SMD recair em João Pimenta. Bastante emo-

cionado com o reconhecimento em vida, o homenageado 

contou que introduziu, há trinta anos, a cerâmica sem metal 

em Portugal. Ainda assim, admitiu: “Fui uma voz incómoda. 

Mas tenho consciência de que sempre lutei pela dignidade 

da classe. E fazia-o não olhando para mim, para a minha clí-

nica e até, porque não dizê-lo, para os meus interesses”. Mas 

fazia-o sim, garante, “porque sentia uma classe a perder a 

verticalidade, a honorabilidade e o respeito”. 

João Pimenta conta já com muitos anos de experiência 

na medicina dentária e muitas aventuras pelo meio, algu-

ma delas causaram-lhe dissabores. Como quando foi vetado 

em congressos, “coagido e  perseguido”. Ainda assim, é um 

homem de “convicções”, que terminou o discurso de agrade-

cimento à homenagem em vida, com um forte aplauso dos 

profissionais presentes na sala.

João Pimenta, pioneiro na 
implantologia portuguesa

Sob o olhar atento dos médicos dentistas que lhe presta-

ram homenagem, João Pimenta passou em revista a história 

da implantologia dentária em Portugal. Começou por con-

tar que, juntamente com o médico Manuel Neves, colocou, 

em 1988, “o primeiro implante da era da osteointegração 

em Portugal”. Agarrou logo a atenção da sala que o escu-

tou entusiasmada como se de uma aula sobre implanto-

logia se tratasse. E prosseguiu: “A grande mudança dá-se 

em 1987, seis anos depois de acabar o curso”. Nessa altura, 

continua, “achava que teríamos de entrar numa nova era: a 

da osteointegração.” Lembrou depois o curso de implantes 

que fez com Francis Poulmaire, patrocinado pela Socieda-

de Francesa de Biomateriais e Sistemas Implantares. “Nesse 

curso vi uma implantologia diferente, com bases médicas 

e científicas já muito avançadas”, recordou, lembrando “o 

sistema TBR que achava ser bastante desenvolvido para a 

época”.  Neste caso, descreveu, “os implantes eram coloca-

dos por impactação e tinham a curiosidade dos cotos, apara-

fusados, poderem ser dobrados e, dessa forma, ser possível 

a correção de angulações”. Desde artigos publicados sobre 

implantes dentários até diversas participações em conferên-

cias internacionais, muito fez o homenageado ao longo da 

sua carreira. Ainda hoje se recorda da primeira conferência 

em Bolonha que fez com Manuel Neves, em 1990, intitula-

da  “O sistema TBR: estudo pré-implantar e casos clínicos”. 

Um ano antes, foi um dos fundadores da Associação Por-

tuguesa de Implantologia Oral e Biomateriais que teve um 

papel decisivo na divulgação da implantologia em Portugal. 

Por isso mesmo, João Pimenta deixou algumas questões no 

ar: “Porque razão a implantologia dentária não é incluída 

no currículo universitário como uma disciplina autónoma e 

também porque é que não é considerada uma especialidade 

na Ordem dos Médicos Dentistas?”.

Resumiu depois um estudo da qualidade dos implantes 

dentários de mais de 100 tipos diferentes, conduzido em 

colaboração com a Universidade Charité, de Berlim, que 

“revelou um número alarmante de amostras de implantes 

esterilizados e embalados com contaminantes provenientes 

do processo de fabricação”. Segundo o homenageado, “os 

investigadores encontraram quantidades significativas de 

impurezas muito perigosas e mesmo numerosas partícu-

las metálicas contendo níquel e crómio”. Uma situação que  

“levanta sérias preocupações entre os médico dentistas”, 

alertou. Por isso, aconselhou “a não se olhar só ao preço, 

mas à qualidade real e não camuflada. Nos implantes de 

custo justo há também excelentes implantes”. E terminou 

com uma mensagem animadora: “O facto de podermos pro-

porcionar aos nossos pacientes soluções reabilitadoras fixas 

que lhes permitem comer, rir, beijar, relacionarem-se social-

mente é, por si só, motivo para que continuemos”. n

Susana Pinheiro

“Estamos a criar o contrato coletivo de 
trabalho para haver regras e progressão 

de carreira”

Raquel Zita Gomes, 

presidente da direção do SMD

“Senti na pele o facto de nunca me 
ter vergado, fui vetado em congressos, 

fui coagido e perseguido e sofri. Fui 
ridicularizado por alguns colegas”

João Pimenta, homenageado 

“A minha história confunde-se com a 
dos primórdios da implantologia em 

Portugal, e dessa fatalidade não posso 
nem podemos fugir”

João Pimenta, homenageado 

“Há excesso de médicos dentistas em 
Portugal”

João Neto, fundador do SMD
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EXPODENTAL SCIENTIFIC CONGRESS TERMINA COM SUCESSO A 
SUA PRIMEIRA EDIÇÃO

profissional altamente qualificada que tem gerado uma ati-

vidade comercial animada.   

O Congresso reuniu 6.399 visitantes profissionais de 22 países 

- Alemanha, Andorra, Argentina, Bélgica, Bolívia, Canadá, China,  

Estados Unidos, França, Israel, Itália, Luxemburgo, México,  

Países Baixos, Paquistão, Panamá, Portugal, Suíça, Taiwan, 

Turquia, Ucrânia e Venezuela. Quanto ao perfil profissional, 

destaca-se a ampla afluência de médicos dentistas e técnicos 

O primeiro grande congresso multidisciplinar do setor 

dentário, a Expodental Scientific Congress, realizou-se 

de 24 a 26 de junho no IFEMA Madrid e registou um saldo 

bastante positivo por parte dos participantes, estando isso 

refletido na resposta e chamada profissional que o Con-

gresso registou, tanto ao longo das suas sessões científicas, 

workshops práticos, palestras e apresentações de produtos, 

como no seu espaço de exposição que reuniu as novidades e 

serviços de 97 empresas de sete países e registou uma visita 

O primeiro grande congresso multidisciplinar do sector dentário, reuniu mais de seis mil visitantes 
profissionais de 22 países e contribuiu para promover o reencontro profissional, e para gerar um efeito 
positivo imediato, após os meses de inatividade a nível global.

de prótese dentária, que representaram, respetivamente, 29% 

e 15% do total, além dos inúmeros profissionais de clínicas, 

cirurgiões maxilofaciais, higienistas, ortodontistas e estudan-

tes, entre outros. 

Quanto ao conteúdo do programa foram realizadas 24 

apresentações ao longo dos quatro blocos cordenados pelo 

Prof. Dr. Jaime A. Gil Lozano e  o Dr. Nacho Rodríguez Ruiz, e 

liderados por sociedades científicas - SEPA, Sociedade Espa-

nhola de Periodontics e Osseointegration;  SEPES, Socieda-

de Espanhola de Próteses Estomatológicas e Estéticas; SEDO, 

Sociedade Espanhola de Ortodontia, e AEDE, Associação 

Espanhola de Dayodontia– bem como os programas do IV 

Fórum de Excelência em Gestão Dentária de VP20,e a impo-

sio SEPES DIGITAL ACADEMY.  Além disso, o Congresso acolheu 

o desenvolvimento de 23  workshops práticos e de forma-

ção, e mais de vinte apresentações de produtos e técnicas no 

auditório do Hall 9.  

Organizado pela IFEMA MADRID em conjunto com a Brand 

Comunicación, e promovido pela FENIN, o Expodental Scien-

tific Congress veio também confirmar a relevância do papel 

da formação no setor da medicina dentária numa altura em 

que o processo de transformação digital torna mais necessá-

ria do que nunca a interação dos profissionais de saúde com 

as novas tecnologias. Neste contexto, o programa científico 

colocado no epicentro dos seus conteúdos coloca questões 

fundamentais em torno da saúde oral, como periodonto-

logia, estética, ortodontia e implantologia, todos eles com 

uma ligação comum na aplicação de novas tecnologias na 

digitalização e tratamento de imagem, utilização de ferra-

mentas para ajudar o diagnóstico e prognóstico, guias cirúr-
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gicos, impressão 3D para o fabrico de produtos personaliza-

dos e modelos de abordagem cirúrgica para o planeamento, 

entre outras aplicações.

Relevante foi também o âmbito internacional da Primei-

ra Tabela Virtual Ibero-Americana, realizada no âmbito do 

Congresso, e focada na promoção do intercâmbio de conhe-

cimentos e experiências em torno das propostas do docu-

mento ‘Visão 2030’ da Federação Dentária Internacional IDE. 

O encontro, presidido pelo Dr. Óscar Castro, presidente do 

Conselho Geral de Dentistas de Espanha, foi o primeiro a ser 

organizado com representantes ibero-americanos do setor 

da medicina dentária, e contou com a presença da Federa-

ção Dentária Latino-Americana (FF) e dos presidentes das 

Associações Profissionais de Médicos Dentistas de Portugal, 

Bolívia, Brasil, Chile, Equador, México, Nicarágua, Panamá, 

Peru, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Uruguai.

A Expodental Scientific Congress foi inaugurada na noi-

te de 24 de junho com a celebração de um jantar, com a 

presença do Ministro da Saúde da Comunidade de Madrid, 

Enrique Ruiz-Escudero, que reuniu, no Centro de Conven-

ções do Recinto de Feiras, representantes destacados da 

área da medicina dentária, membros da Comissão de Hon-

ra e da Comissão Organizadora do Congresso, sociedades 

científicas, oradores e representantes da indústria.   A 

cerimónia de abertura foi também o palco escolhido para 

a entrega da primeira edição dos ExpoDENTAL SCIENTIFIC 

CONGRESS Awards, três reconhecimentos muito especiais 

que a Comissão Organizadora concedeu a instituições e 

profissionais notáveis

Os vencedores foram o Dr. Óscar Castro Reino, Presidente 

do Conselho Geral dos Dentistas de Espanha, pela sua ges-

tão da pandemia. O segundo prémio foi para o Dr. António  

Montero, Presidente do Ilustre Colégio Oficial de Dentistas 

e Estomatologistas da Primeira Região, pela sua gestão da 

vacinação COVID-19, ao longo do processo de vacinação na 

sede do COEM. Finalmente, a carreira profissional de Fede-

rico Schmidt e o seu trabalho à frente da gestão da quarta 

geração da Schmidt Dental Solutions, uma empresa cen-

tenária, foram premiados. Foi também feita uma menção 

especial ao compromisso de Schmidt como presidente do 

setor dentário da Fenin durante muitos anos. 

A IFEMA MADRID e a FENIN já estão a trabalhar no próximo 

grande evento bienal com a indústria dentária, a EXPODEN-

TAL 2022, a realizar-se no recinto de feiras de 24 a 26 de 

março de 2022, e que representará uma nova oportunidade 

de negócio e contacto profissional. n
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