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EDITORIAL

E já estamos no mês das reentradas!

Setembro atira-nos para a realidade do pós-férias, com a crua cer-

teza que depois das merecidas férias vem o tempo de, novamente, arre-

gaçar as mangas para mais um ano de trabalho, conquistas, expectativas, 

sonhos e realizações.

A reentrada este ano vem, também, com o peso da esperança numa 

melhoria da pandemia, da normalidade dos anos letivos, da diminuição 

das restrições da liberdade e da restituição de uma normalidade que já 

nos foge há tempo demais. 

A medicina dentária tem atravessado esta época pandémica com muita 

maturidade e vai sair dela reforçada, no respeito ganho pelos seus pacien-

tes, a quem continuou a servir com uma segurança e dedicação máxima. O 

desafio do risco e do desconhecido com que os médicos dentistas acolhe-

ram o início dos primeiros meses da pandemia, e a segurança inequívoca 

nos processos e procedimentos que implementaram até agora, tornou-nos 

mais resilientes e mais fortes. Diria mesmo, mais inteligentes. 

Falo da inteligência humana e da artificial. Já todos entendemos que 

nos movemos num mundo mais tecnológico, mais digital. A presença da 

inteligência artificial (IA) já é uma realidade no nosso dia-a-dia. Quem de 

nós já não explorou e se espantou com softwares que conseguem abstrair, 

criar, deduzir e aprender ideias.  Como por exemplo, a aplicação Fotos que 

consegue reconhecer o conteúdo das suas imagens e permite que façamos 

uma pesquisa digitando o nome de um objeto ou de uma simples ação. 

O YouTube que pode transcrever áudio e gerar legendas para os vídeos 

em dez idiomas, o Spotify e a Netflix que usam inteligência artificial para 

entender as preferências dos utilizadores e recomendar, respetivamente, 

músicas e filmes ou a  Amazon que também faz algo parecido ao oferecer 

aos seus clientes novos produtos a partir de “machine learning”.

A inteligência artificial é um conceito mais amplo que, além do  

“machine learning”, inclui tecnologias como processamento de linguagem 

natural, redes neuronais, algoritmos de inferência e deep learning. Sem-

pre com a ideia de atingir um raciocínio e atuação similares à dos huma-

nos. O objetivo geralmente está em facilitar tarefas do quotidiano, avan-

çar pesquisas científicas e modernizar indústrias. Para tal, coleta-se a cada 

milissegundo terabytes de dados, big data que analisados e processados 

parecem contribuir para esta verdadeira revolução industrial que é a IA. 

A IA está em acelerado desenvolvimento e, hoje em dia, já consegue ser 

aplicada também às áreas médicas no campo do diagnóstico, por exem-

plo, mas não só. Com recurso a softwares inteligentes, a máquina conse-

gue fazer diagnósticos de cancro com maior precisão que os médicos.  A 

sua taxa de precisão é de 90%, em comparação com 50% no caso dos 

seres humanos. 

As máquinas são, igualmente, mais eficientes na leitura labial, por 

exemplo.  O programa LipNet desenvolvido na Universidade de Oxford e 

lançado em 2016 alcança 93% de precisão na leitura labial, enquanto a 

performance humana é, em média, de 52%. 

Na medicina dentária, a IA tem vindo a ganhar espaço para melhorar o 

diagnóstico e tomadas de decisão. Não com o objetivo de substituir a mão 

ou o cérebro humano, mas com o objetivo claro de reduzir o risco de erro, 

otimizar o tempo e os processos até ao resultado final, mas como tudo 

na vida, os avanços tecnológicos têm a outra face e neste caso não pode 

mesmo ser descurada. 

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, Stephen Hawking e Bill Gates 

têm deixado claro que a inteligência artificial pode um dia tornar-se uma 

ameaça para as pessoas e até pôr fim à humanidade. Entretanto, reno-

var o compromisso focado na nossa melhor versão profissional e pessoal 

para servir os nossos pacientes, impõe-se nesta reentrada pós-férias. Com 

coragem para aceitar os novos desafios da inteligência artificial cada vez 

mais presente no nosso dia-a-dia, e sabedoria para equilibrar o seu peso 

na tomada de decisões em favor dos nossos pacientes. Que a inteligência 

seja sempre uma qualidade humana emprestada às máquinas, a nosso 

favor e nunca contra nós! n

Célia Coutinho Alves , Médica Dentista

Especialista em Periodontologia pela OMD

Doutorada em Periodontologia pela 

Universidade Santiago de Compostela
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CONVIDADO DO MÊS

“A SPEMD TEM DEMONSTRADO CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO”

A Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD), fundada em 1919, organiza há vários anos um 

congresso, o único que engloba médicos dentistas, médicos estomatologistas, estudantes de medicina dentária, higie-

nistas orais, assistentes dentários e técnicos laboratoriais de prótese dentária. 

Em 2020 fomos confrontados com uma situação inédita, que, entre outras coisas, afetou drasticamente a área da forma-

ção. Em contexto normal, o congresso decorre presencialmente, alternadamente, nas cidades do Porto, Lisboa e Coimbra. 

Desde o início da pandemia, a SPEMD tem demonstrado capacidade de adaptação continuando a proporcionar a divulgação 

científica e a partilha de conhecimento, ao mesmo tempo que salvaguarda a saúde pública e cumpre com as indicações da 

Direção Geral de Saúde. 

Em 2020 realizámos o Congresso NextGen 2020 que consistiu num evento em formato totalmente webinar composto por 

palestras e apresentações de trabalhos científicos. Apesar de ter sido decidido e organizado em tempo recorde, o evento 

contou com a presença de cerca de 400 inscritos e mais de 90 posters submetidos. Neste ano de 2021, vamos manter, maiori-

tariamente, o formato online. Nos dias 7, 8 e 9 de outubro realizaremos o XLI Congresso Anual da SPEMD, num formato misto, 

com conferências online e cursos práticos presenciais, desde que a evolução da situação pandémica o permita. 

Mantendo a transversalidade da SPEMD, procuraremos abordar, distintas áreas da medicina dentária e estomatologia. 

Não havendo um tema privilegiado, podemos afirmar que a vertente minimamente invasiva da reabilitação oral (Tommy 

Rocca) e da endodontia (Emmanuel Silva e Felipe Belladonna) irão ter um peso significativo. Também a aposta na divulgação 

de novas tecnologias e técnicas será uma prioridade, com o Angel Navarro na Ortodontia (alinhadores dentários), o Leandro 

Hilgert na infiltração resinosa e o Eduardo Montero na periodontologia. Contaremos igualmente, e como sempre, com nomes 

nacionais fortes, como João Caramês, e Cristina Manso, assim como o André Mariz Almeida que ministrará uma palestra sobre 

SAOS e bruxismo. 

Teremos, ainda, o já habitual fórum de investigação, com a participação de nomes fortes na área da investigação, como 

a Ana Francisca Bettencourt, o Nuno Alves e o Bruno Sarmento. Finalmente, e tal como já vem sendo habitual, teremos o 

Fórum de Patologia Oral, mais uma vez com a forte colaboração organizativa do Professor António Mano Azul. Os melhores 

trabalhos submetidos, nas vertentes de investigação e de caso clínico, serão apresentados sob a forma oral e concorrerão ao 

Prémio Congresso 2021.

Relativamente à parte comercial, neste momento difícil, praticamente sem interações pessoais, os nossos esforços recaem 

na tentativa de aproximar os congressistas e os expositores, quer através da criação de stands virtuais, quer através da divul-

gação das empresas patrocinadoras e dos seus produtos através das redes sociais da SPEMD. Procuraremos, desta forma, 

aumentar a sua visibilidade e ir de encontro aos seus interesses comerciais. 

Estamos convencidos que iremos conseguir manter, de modo virtual, o elevado nível científico e organizacional a que a 

SPEMD já nos habitou. Convidamos todos a irem acompanhando as novidades através do site e das redes sociais da SPEMD 

(Facebook, Instagram e Linkedin) e a participarem no XLI Congresso Anual da SPEMD. n

Doutor João Bravo, presidente da Comissão Organizadora do  
XLI Congresso Anual da SPEMD.
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CRÓNICA

OS PRIMÓRDIOS DA IMPLANTOLOGIA EM PORTUGAL

Estimados colegas e amigos,

Pediram-me para falar um pouco da história da implanto-

logia dentária em Portugal. Fá-lo-ei com todo o prazer, mas 

de uma forma muito resumida, para não vos ocupar muito 

tempo.

Alguns factos que referirei são baseados na minha memó-

ria, na de alguns colegas e amigos, e, por conseguinte, sujei-

tos a alguns erros que o tempo e a boa vontade dos meus 

amigos corrigirão; ou não…

Peço desculpa se várias vezes referirei o meu nome, 

dizendo eu. Mas efetivamente a minha história confunde-se 

com a história dos primórdios da implantologia em Portugal, 

e dessa fatalidade não posso, nem podemos fugir.

Antes da introdução dos implantes osteointegrados em 

Portugal podemos falar de uma prática feita essencialmen-

te no Porto por Rui Pulido, Eurico de Freitas (pai) e António 

Paul, com implantes subperiósseos (E.F), tipo agulha (R.P.) 

e implantes de rosca larga de forte influência italiana (A.P.), 

principalmente de Muratori e Pasqualini.

Importa referir, particularmente, porque é o único que 

está ainda entre nós, Rui Pulido.  Porque além de praticar 

com agulhas de Scialom e implantes agulhados com ponta 

de espira larga de Garbaccio, foi também pioneiro na técni-

ca de sinus-lift, tendo realizado a primeira elevação de seio 

maxilar em Portugal, seguindo a técnica de Manuel Chana-

vaz, e também de factores de crescimento do plasma, usan-

do a técnica preconizada por Anitua.

No ano 2000 Germano Rocha foi também pioneiro, intro-

duzindo na FMDUP, essa técnica.

Rui Pulido organizou no início dos anos 80 um curso 

sobre implantes agulha, dado por Angelo Rocella. Na minha 

memória ficou a famosa solda a frio, feita directamente na 

boca em que eram soldadas as três pontas das agulhas e 

feito um coto que servia de apoio às reabilitações.

Muitos de nós já viram nas suas clínicas radiografias deste 

tipo de implantes, alguns permanecendo na boca até aos 

dias de hoje.

Um pouco mais tarde apareceu António Gonzalez, um dos 

mais brilhantes profissionais que conheci, a praticar com 

implantes cerâmicos de Sammy Sandhaus.

Eram implantes de corpo único, de alumina e depois de 

zircónia. Quando falam de zircónia como um material novo, 

deveriam ter mais prudência. Poderão falar, isso sim, de 

novas formas de tratamento da zircónia, nunca de novos 

materiais.

Esses implantes eram também colocados em Lisboa por 

Vasconcelos Tavares.

A 8 e 9 de novembro de 1985 a Secção de Medicina  

Dentária da Ordem dos Médicos, sendo seu Presidente o 

saudoso João Carvalho organizou o primeiro grande curso 

de implantes em Portugal, no Foco da Boavista, ministrado 

por Christian Schoffler. Dessa forma foram lançadas algumas 

sementes e também alguma curiosidade sobre a implanto-

logia dentária, levando a que alguns colegas se deslocassem 

a Divonne les Bains onde o Christian tinha a sua clínica para 

o verem a trabalhar.

Motivados por esse curso colegas como António Felino, 

Sampaio Fernandes, Manuel Neves e Germano Rocha come-

çaram a colocar algumas lâminas de Linkow.

Eu próprio iniciei-me com os discos de Scortecci, depois 

de ter conhecido o seu conceptor num congresso em Nice. 

Interessante é talvez o facto da tese de doutoramento desta 

lenda viva da implantologia mundial tenha sido sobre a van-

tagem da trepanação óssea com turbina, e não com baixa 

velocidade, concluindo de que haveria menos aquecimento 

ósseo.

A grande mudança, para nós, dá-se em 1987, seis anos 

depois de acabar curso. Achava que teríamos que entrar 

numa nova era: a era da osteointegração. Por isso resolvi ir a 

Avignon fazer um curso de implantes com Francis Poulmaire, 

patrocinado pela Sociedade Francesa de Biomateriais e Sis-

temas Implantares. Nesse curso vi uma implantologia dife-

rente, com bases médicas e científicas já muito avançadas.

Na exposição estava o sistema TBR que eu achava ser bas-

tante desenvolvido para a época. 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. Fiz amizade com o seu conceptor, 

Andre Benahmou e disse-lhe que ia conseguir uma repre-

sentação para Portugal.

Indo com o Manuel Neves num avião, não me recordo 

para onde, mostrei-lhe o sistema e a 10000 metros de alti-

tude resolvemos avançar com a compra.

No regresso arranjamos um representante (a Firma  

Antunes & Irmão) que, como agradecimento nos ofereceu 

um motor de colocação de implantes.

O primeiro implante da era da osteointegração em  

Portugal realizado por médicos dentistas (e mais à frente 

direi a razão por que enfatizo o facto de dizer ser realizado 

por médicos dentistas) foi colocado em abril de 1988 numa 

paciente, por mim e pelo Manuel Neves, facto até agora bas-

tante divulgado, e nunca contradito. No entanto se, por aca-

so, algum colega médico dentista colocou um implante da 

nova era antes de nós, que nos perdoe; estaremos sempre 

recetivos a mudar esta nossa convicção.

Em 19 de Fevereiro de 1989 eu e o Manuel Neves apresen-

tamos a primeira conferência em Portugal sobre implantes 

dentários no primeiro congresso internacional de medicina 

dentária da terceira idade. O título foi “Estabilização de pró-

teses com implantes TBR”.

No final, e por votação dos assistentes recebemos o 

prémio da melhor conferência: uma escultura de José 

Rodrigues que combinamos partilhar estando um ano em 

cada casa…no entanto creio que vai “morrer” em casa do 

Manuel Neves.

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

Discurso na homenagem feita pelo Sindicato dos Médicos Dentistas ao Dr. João Pimenta no dia 
26 de Junho de 2021
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É interessante referir alguns pormenores desta conferên-

cia. Estávamos obviamente nervosos, mas confiantes. No 

final Fernando Peres “bateu-nos forte”. O saudoso mestre 

estava a fazer um diploma universitário de implantologia 

em Paris, muito direcionado para a área dos cerâmicos e 

considerando mesmo o titânio como elemento suscetível de 

causar problemas no organismo por corrosão. Lembro-me 

que falou cerca de meia hora e, no final, quando me pre-

parava para responder, com o Neves a meu lado a tremer 

como varas verdes, o presidente da mesa Castel Branco não 

o deixou fazer pelo adiantado da hora. 

A audiência manifestou-se na sala de uma forma ruidosa 

e alguém no auditório gritou que tudo aquilo era uma ver-

gonha.

Eu saí rapidamente por uma porta lateral, e o Neves sen-

tou-se na primeira fila. Quando estava encostado numa 

parede, digamos que não muito contente, senti uma mão 

sobre o meu ombro; era o saudoso António Paul dizendo-

-me: o que te aconteceu hoje vai acontecer-te algumas 

vezes; não desanimes e continua.

No dia seguinte Fernando Peres abria o congresso às 9 

horas da manhã com a sua conferência sobre o fluor. Às 

8:30h estava eu sentado na última fila. Quando disse que 

me dava o tempo da sua conferência para resposta ao que 

me tinha dito e questionado no dia anterior respondi: estou 

a ganhar por dez a zero…acha que quero empatar o jogo…

pode começar.

No fim desse dia subi ao palco para receber das mãos 

de António Gonzalez o prémio da melhor conferência des-

se célebre congresso. Foi provavelmente um dos momentos 

que mais me marcaram na minha já longa história na medi-

cina dentária portuguesa.

O primeiro artigo que publicamos sobre implantes dentá-

rios foi em 1990 no número dois do Boletim Informativo da 

Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina Dentária  

do Porto com o título “A Biointegração em Implantologia 

Oral (o sistema TBR)” em conjunto com Andre Benhamou e 

Manuel Neves.

Em maio de 1990 eu e o Manuel Neves fizemos a nossa 

primeira conferência internacional em Bolonha, no XX Mee-

ting Internacional de Implantes e Transplantes, organizado 

por Giodanno Muratori. O título da conferência foi “O siste-

ma TBR: estudo pré-implantar e casos clínicos”. Pela primei-

ra vez o sistema Dentscan, com formatações em tamanho 

real através de uma TAC foi mostrado, tendo provocado na 

audiência uma grande curiosidade. Essas TAC eram na altu-

ra feitas na Casa de Saúde da Boavista, e foi esse centro 

o primeiro a adquirir o referido sistema informático de tra-

tamento de imagens para estudo pré-implantar, por nosso 

conselho e sob a nossa orientação.

O sistema TBR foi também o primeiro sistema a ser usado 

na zona centro por Faria Gomes e em Lisboa por Armando 

Simões dos Santos e Geraldes Barba.

Os implantes Branemark da Nobelpharma (empresa que 

antecedeu a Nobelbiocare) tinham como representante em 

Portugal, a partir de 1986 a Marum-Tecnidente. Essa repre-

sentação passou a ser feita de uma forma direta por Espa-

nha, com uma filial ibérica, tendo como diretor geral Valde-

mar Mota. Mais tarde, em 1992, abriram um escritório de 

representação em Portugal, com Júlio Amorim como diretor 

comercial.

Por informação verbal de Júlio Amorim os primeiros 

implantes Branemark foram colocados em novembro de 

1986 pelo médico estomatologista Jorge Cravo. Foram fei-

tos dois implantes para fixação de uma sobredentadura num 

paciente do Cambeta, dono da Marum Tecnidente. O segun-

do caso, uma híbrida com cinco implantes foi realizada no 

Hospital Egas Moniz em Março de 1987.

Assim, e até prova em contrário, a moderna implantologia 

em Portugal tem, na sua génese, os nomes de Jorge Cravo, 

médico estomatologista, e de Manuel Neves e João Pimenta, 

médicos dentistas.

Em 1987 o primeiro kit cirúrgico da Nobelpharma foi ven-

dido ao saudoso António Gonzalez. Penso ter sido adquirido 

em Espanha. Devido a um problema de saúde grave que 

levou à sua partida, esse kit foi comprado mais tarde por 

Miguel Penin e por Raul Vaz de Carvalho, pelo que supomos 

serem estes os colegas pioneiros no Porto com estes implan-

tes, na época os mais estudados e de maior credibilidade.

Entretanto também Antonio Felino, no Porto e Gil  

Alcoforado, em Lisboa, começaram a utilizar este tipo de 

implantes.

Especial nota para Raul Vaz de Carvalho que foi o pioneiro 

em Portugal na colocação de implantes extra-orais Nobel-

pharma para ancoragem de próteses de orelha, em 1997, 

tendo nessa época o apoio técnico de Nuno Costa Santos, 

atual diretor da Straumann a nível europeu.

Em 1999 Vaz de Carvalho realizou a primeira prótese total 

aparafusada sobre quatro implantes, seguindo a sugestão 

do seu grande mentor e amigo Branemark.

Uma outra curiosidade é a montagem de uma fresadora 

Procera no Barreiro, para fresagem de híbridas e barras em 

titânio, no final da década de 80. Foi o início dos sistemas 

CAD-CAM em Portugal.

A 13 de Dezembro de 1989 foi constituída, por escritu-

ra pública, a Associação Portuguesa de Implantologia Oral 

e Biomateriais que teve um papel decisivo na divulgação 

da implantologia em Portugal. Foi Andre Benhamou, con-

ceptor dos implantes TBR quem nos incentivou a constituir 

essa Associação, que chegou a ser membro do ICOI, e o seu 

primeiro presidente, Vasconcelos Tavares do Conselho Cien-

tífico dessa grande organização mundial da implantologia.

Porque acho importante, mencionarei aqui os seus fun-

dadores: Antonio Paul, Antonio Gonzalez,Vasconcelos Tava-

res, Fernando Branco, Fernando Peres, Rogerio Branco, José 

Cavalheiro, Antonio Felino, Tiago Mourão, Manuel Neves e 

eu próprio. O seu primeiro Presidente foi Vasconcelos Tava-

res, sendo eu Secretário Geral.

O primeiro curso organizado foi no dia 25 de Abil de 1990, 

ministrado por um dos maiores cientistas mundiais na área 

dos cerâmicos, Szmuckler- Moncler, actual diretor científico 

da MIS.
Em 13 de Outubro de 1990, no Porto foi ministrado um 

curso, eminentemente clínico, dado por Francis Poulmaire, 

de Avignon; o mesmo que me tinha dado as bases para um 

exercício mais consistente e fundamentado da implantologia.

As sementes foram lançadas e “o rio” tornou-se impará-

vel, até aos nossos dias.

No ano 2000 iniciou-se o ensino universitário da implan-

tologia, na FMDUP com um curso de mestrado, dirigido 

pelo saudoso Fernando Peres. Integrei o seu corpo docente 

contra a vontade de alguns professores que achavam que 

eu, não tendo o grau de doutor, nele não poderia partici-

par. No entanto só eu e o Fernando Peres tínhamos forma-

ção superior universitária na área. Eu, na Universidade de  

Bordéus, em 1990, com o Diploma Universitário em Reabi-

litação Oral e Implantologia, em que defendi uma tese, em 

francês com o título “Le titane en implantologie dentaire”, 

mostrando os resultados da análise em microscopia eletróni-

ca de três implantes usados em Portugal e um estudo de 

potenciocinética com saliva artificial e juntando ligas metáli-

cas usadas em prótese implantar ao titânio produzindo fenó-

menos de corrosão, classificando-me em segundo lugar em 

cerca de trinta alunos, e Fernando Peres com um Diploma 

Universitário em Implantologia e Biomateriais na Univer-

sidade de Paris. Por imposição deste fui integrado, sendo 

olhado sempre de lado por algumas mentes “pequeninas”, 

mas catedráticas (ou quase). Aliás Portugal em algumas 

áreas anquilosou porque sempre olhou mais a títulos do que 

propriamente às competências…e aí algumas Universida-

des, favorecendo o carreirismo são disso um exemplo.

Não posso deixar de lembrar a colaboração extraordiná-

ria de Miguel Pinto e de Fernando Peres (filho) do departa-

mento de ortodontia. Os primeiros implantes ortodônticos 

colocados no palato para ancoragem ortodôntica foram por 

nós realizados, e pensamos termos sido pioneiros mesmo a 

nível mundial.

Achamos que a formação deverá ser universitária e con-

tinuamos sem compreender duas coisas: por que razão a 

implantologia dentária não é incluída no currículo universi-

tário como uma disciplina autónoma e também porquê não 

ser considerada uma especialidade na Ordem dos Médicos 

Dentistas. Eu próprio e o Hiram Fisher propusemos há alguns 

anos ao bastonário a organização da especialidade, sem a 

recetividade que achamos deveria ter. O facto de não haver 

essa especialidade na Europa não significava nem significa 

que não pudéssemos ter sido os primeiros, e não andar sem-

pre “a reboque” do que se faz lá fora. Além de que a implan-

tologia nunca poderá ser refém de interesses de outras dis-

ciplinas, e também, porque não dizê-lo de vaidades inúteis, 

nomeadamente da periodontologia e da cirurgia. Deverá ser 

autónoma, já que adquiriu bases científicas e clínicas para 

tal. Esta é a minha opinião e creio ser a de muitos colegas…

Na área dos biomateriais a Faculdade de Medicina  

Dentária do Porto foi pioneira na investigação e no apare-

cimento de um biomaterial chamado osteopatite, fruto da 

colaboração com a Faculdade de Engenharia do Porto.

No início da década de 90, Rogério Branco, Mário  

Vasconcelos, Américo Afonso, Fernando Peres e José  

Cavalheiro, sendo este de Engenharia, iniciaram o estudo 

desse biomaterial. Primeiramente foi feito um estudo clínico 

em pacientes da FMDUP e os seus resultados foram publica-

dos na revista STOMA em 1991.

Foi utilizada a osteopatite misturada com gesso adiciona-

da de uma solução de sulfato de potássio para controlo do 

tempo de endurecimento em 30 pacientes, por um período 

de oito meses e com resultados prometedores.
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Ainda no início da década de 90 iniciou-se na FMDUP a 

investigação animal em coelhos, ainda nas velhas insta-

lações, por uma equipe constituída por Rogério Branco,  

Fernando Peres, José Cavalheiro, Mário Vasconcelos, Améri-

co Afonso, com a preciosa colaboração de Ana Mota, Eduarda 

Falcão e José Alão, na época funcionários da faculdade.

O primeiro artigo publicado sobre o assunto foi na Stoma 

de 1994. De realçar nesse artigo que os cortes histológicos 

foram realizados no Laboratório de Histologia da FMDUP, 

sendo seu diretor Américo Afonso, e técnica a Ana Mota, 

em que com um micrótomo Accutom eram realizados cortes 

com a espessura de 30 micra.

Todos estes estudos eram realizados sob a égide da  

Unidade de Investigação em Biomateriais da FMDUP, entre-

tanto criada.

Já com o Instituto Nacional de Engenharia Biomédica  

(INEB) criado, este grupo inicia o estudo da Osteopatite 

com reforço com grânulos de biovidro. Desse estudo expe-

rimental em coelhos nasceram duas publicações. Uma no  

Bioceramics em 1995 e outra no Journal of Biomaterials 

Science em 1996 (com o artigo a ser aceite em 1995) 

A esta unidade da Faculdade me juntei mais tarde, em 

meados da década de 90, com um estudo de implanta-

ção de parafusos de titânio com superfície igual à do TBR 

(rugosa). Os resultados foram publicados em 1995, no  

Journal of Oklahoma Dental Association, já que tínhamos tido 

o apoio de Michael Rohrer que tinha desenvolvido uma téc-

nica de preparação histológica chamada “cutting-grinding”, 

inicialmente feita por Donnath em 1981. Este artigo tem 

como autores eu próprio, Fernando Peres, Michael Rohrer e  

Fernando Castro do departamento de metalurgia da Univer-

sidade do Minho, com quem trabalhamos mais tarde, sendo 

que aí já o fazia a título somente privado.

De realçar também o Laboratório de Histologia da FMDUP, 

tendo como diretor Américo Afonso e preparadora Ana Mota, 

que iniciou as primeiras culturas de osteoblastos. Este tema 

ficou mais tarde com Helena Raposo, também da FMDUP, 

que nela fundou o Bonelab, laboratório de metabolismo 

ósseo e regeneração.

Passados que foram tantos anos importa refletir sobre a 

implantologia. Os implantes são melhores agora do que há 

vinte anos atrás? Estão a ser respeitadas todas as normas de 

colocação no mercado desses dispositivos médicos?
Em 2020 publicamos na revista Symbiosis um artigo com 

o título, e passo a traduzir;” Deficiências de qualidade de 

implantes dentários esterilizados e embalados; Podem as 

normas FDA ou as novas MDR europeias garantir segurança?” 

Escusado será dizer que as grandes companhias, domina-

das que são agora por sociedades financeiras, onde, como 

sabemos só os números contam, olharam de lado para este 

português que, juntamente com o Dirk Duddeck estavam a 

pôr o dedo numa ferida. E escrevemos:

Quando os médicos dentistas começaram a usar implantes 

nos anos 80, nenhum implante era lançado no mercado sem 

estudos profundos e testes pré-lançamento, normalmente 

feitos em centros clínicos e de investigação de reputadas 

universidades. Com um aumento crescente de fabricantes 

e fornecedores, os profissionais podem agora escolher uma 

grande variedade de implantes de diferentes geometrias, 

tratamentos de superfície e até materiais. Contudo podem 

os médicos dentistas acreditar cegamente na qualidade des-

tes implantes?

Em 2019 a FDA publicou dados de 20 anos de milhões 

de problemas de dispositivos médicos, incluindo 2,1 milhões 

ocorrências de implantes dentários fracassados. Em 2018 

havia 100.000 ocorrências de implantes dentários perdidos 

por problemas de osteointegração. Esta informação causou 

grande preocupação na comunidade médica dentária dos 

EUA e não só.

Os fabricantes comentaram estes números argumentando 

com pré-condições clínicas desfavoráveis, e mesmo acusan-

do os médicos dentistas de falta de experiência e treino. 

Mas será esta a realidade e a verdade?...Quantas vezes per-

guntamos a nós próprios se os implantes que colocamos não 

têm contaminantes de superfície ou mesmo outros fatores 

causadores dessa autêntica “epidemia” chamada de peri-

-implantite? Quantas vezes?

Contaminantes evitáveis como iões metálicos, substâncias 

orgânicas e até restos de surfactantes utilizados na lavagem 

dos implantes pós maquinagem podem causar uma reação 

de corpo estranho incontrolável, resultando em osteoclasto-

génese, deixando as superfícies rugosas expostas à coloni-

zação bacteriana. Enfim uma autêntica bomba-relógio.

O assunto superfícies implantares deveria ser algo que 

preocupasse, e de que maneira, os implantologistas. O facto 

de ser esquecido, e até negligenciado é, segundo a nossa 

opinião um grave erro, já que poderemos a estar a pôr em 

risco a saúde dos pacientes. Perguntarão os colegas: mas o 

facto de terem a certificação CE não quer dizer que estamos 

a colocar um implante “credível” e de superfície desconta-

minada? A resposta, infelizmente é não. Achamos que aná-

lises rigorosas deviam ser realizadas periódica e aleatoria-

mente por organismos independentes como, por exemplo, a 

Clean Implant Foundation, de que sou Embaixador e Fellow 

Honorário em Portugal. Os outros embaixadores portugue-

ses são Miguel Stanley e Raquel Zita.

 O seu presidente é Dirk Duddeck e tem como consulto-

res científicos, entre outros, Ann Wennerberg, Tomas Albrek-

tsson e Scott Ganz, nomes de uma relevância extrema no 

mundo da implantologia.
Tomo a liberdade de vos ler um pequeno texto do nosso 

presidente Dirk Duddeck, que nos escreveu uma reflexão à 

qual deu o nome “A luz e a sombra do fabrico dos implantes”:

 Um estudo da qualidade dos implantes dentários de mais 

de 100 tipos diferentes, conduzido em colaboração com a 

Universidade Charité, de Berlim, revelou um número alar-

mante de amostras de implantes esterilizados e embalados 

com contaminantes provenientes do processo de fabrica-

ção. Os investigadores encontraram quantidades significa-

tivas de impurezas muito perigosas e mesmo numerosas 

partículas metálicas contendo níquel e crómio. Isso levanta 

sérias preocupações entre os médicos dentistas. Infelizmen-

te, a maioria deles tem apenas informações limitadas sobre 

a qualidade da superfície dos implantes que usam na sua 

prática diária. As análises das imagens e dos contaminantes 

foram feitas num laboratório acreditado segundo as normas 

DIN EN ISO/ IEC 17025. Muitos implantes que foram desem-

balados em “salas brancas” e analisados em microscopia 

eletrónica, mostraram partículas de sujidade preocupantes. 

Esses contaminantes, provenientes do processo de fabrica-

ção e embalagem podem causar reações de corpo estranho 

incontroláveis que podem levar à perda dos implantes. Sur-

preendentemente esses contaminantes foram encontrados 

não só em implantes de titânio, mas também em implantes 

de cerâmica. Por exemplo vários implantes de cerâmica de 

uma determinada marca apresentavam consideráveis resí-

duos de polioximetileno. Dessa forma materiais termoplás-

ticos usados no embalamento podem ser inseridos no osso 

juntamente com os implantes. Noutros implantes, de titânio, 

observamos um número significativo de compostos orgâni-

cos com 10-400 micra de diâmetro. A questão é que efeitos 

clínicos estes resíduos provenientes das embalagens terão 

para a saúde dos pacientes e que consequências daí advirão 

para os profissionais. Em qualquer dos casos as expectativas 

dos pacientes serão defraudadas se ocorrerem peri-implan-

tites induzidas por essas impurezas. O facto de que a certi-

ficação CE não garantir implantes sem quaisquer resíduos 

ou contaminantes traz-nos à memória outros escândalos na 

área médica e fazem com que os implantologistas pensem e 

reflitam no tema. As certificações recentes “Trusted Quality” 

da Clean Implant Foundation mostram que há forma de se 

fabricarem implantes de excelente qualidade. Como resulta-

do de uma óbvia falta de controlo de qualidade de alguns 

fabricantes de implantes dentários, a organização indepen-

dente e sem fins lucrativos Clean Implant Foundation publi-

cou em 2017 “guidelines” que podem levar os fabricantes 

a obterem essa certificação de limpeza de superfície. Serão 

examinados cinco implantes do mesmo tipo e marca, sendo 

que dois deles são obtidos diretamente de usuários. Antes 

da obtenção da certificação “Trusted Quality”, dois membros 

do Comité Científico da organização revêm não somente os 

resultados das análises técnicas, mas também a documen-

tação clínica do sistema de implantes que deverão demons-

trar uma taxa de êxito de pelo menos 95% nos últimos dois 

anos. Os médicos dentistas de todo o mundo podem reduzir 

o risco das consequências clínicas para os seus pacientes e 

também de problemas legais evitando o uso de implantes 

contaminados.

Meus caros amigos e distintos colegas:

Este é o mundo da implantologia…talvez um mundo com 

algumas nuvens escuras, mas fascinante…entusiasmante…

O facto de podermos proporcionar às nossas pacientes 

soluções reabilitadoras fixas que lhes permitem comer, rir, 

beijar, relacionarem-se socialmente é, só por si, motivo para 

que continuemos…

Mas exigindo aos fabricantes mais estudos, mais rigor e 

sobretudo mais ciência…. É esse o nosso dever…

Não olhar só ao preço, mas à qualidade real e não camu-

flada. Nos implantes de custo justo há também excelentes 

implantes.

DISSE. n
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A SUPER-EXPRESSÃO ESPECÍFICA DE RANTES/CCL5 EM CAVITAÇÕES 
ÓSSEAS NOS MAXILARES E A POSSÍVEL CONEXÃO COM DOENÇAS 
SISTÉMICAS

A s doenças sistémicas e inflamatórias crónicas têm vindo a aumentar no século XIX, e é um tópico cada vez mais discu-

tido na área da medicina. Hoje em dia, sabemos que a cavidade oral tem um papel importante no diagnóstico e tra-

tamento destas doenças. Um bom diagnóstico dentário e uma boa saúde oral são essenciais para o sucesso do tratamento 

destas doenças. A presença de doença periodontal é dos temas mais abordados quando falamos de doenças sistémicas, mas 

não podemos esquecer que a periodontite não é a única doença oral que está associada a problemas de saúde geral. Existem 

outras, tais como as cavitações ósseas nos maxilares, que podem influenciar a nossa saúde sistémica. 

A medula óssea é composta por diferentes áreas com funções celulares variadas. Por um lado, os sistemas de células 

mesenquimais são fontes de osteoblastos, fibroblastos e células de gordura; por outro, o sistema hematopoiético preenche 

os espaços do estroma medular e exerce uma influência significativa no sistema imunológico. No osso maxilar, o sucesso a 

longo prazo de qualquer cirurgia oral depende das interações desses dois sistemas celulares diferentes que controlam signifi-

cativamente o processo de regeneração e são componentes essenciais do metabolismo ósseo. Os osteoclastos e osteoblastos 

determinam a massa óssea, bem como a estrutura e resistência do osso por meio das suas respetivas funções na reabsorção 

e formação óssea. A remodelação óssea é um processo espacialmente coordenado ao longo da vida, no qual o osso mais 

antigo é removido por osteoclastos e substituído por osteoblastos formadores de osso. O preenchimento das cavidades que 

se formam devido à reabsorção é incompleto em muitas condições patológicas, resultando numa perda líquida de massa 

óssea durante cada ciclo de remodelação. Uma situação única de remodelação óssea parece ocorrer no caso da osteonecrose 

degenerativa gordurosa na cavidade medular do osso maxilar, conhecida como FDOJ (Fatty degenerative osteonecrosis in 

the medullary space of the jawbone). É essencial entender que em qualquer manipulação do osso maxilar - por exemplo, 

colocação de implantes, extração dentária e de e de terceiros molares – ativa vários processos inflamatórios, que são segui-

dos por mecanismos fisiológicos de reparação óssea. Mas o que é a osteonecrose degenerativa do osso maxilar, ou FDOJ? 

Quando temos presente uma inflamação crónica, esta influencia fortemente a osteoimunologia, determinando profundas 

alterações metabólicas, estruturais e funcionais no osso. São frequentemente descritos e discutidos na literatura científica os 

chamados edemas medulares ou defeitos ósseos circunscritos “focais” na mandíbula (“defeitos focais da medula osteoporótica”). 

Estas cavitações da mandíbula são caracterizadas por frações necróticas da medula óssea e as osteólises degenerativas 

gordurosas do osso maxilar (FDOJ) podem ser dolorosas ou permanecer assintomáticas por anos. Áreas afetadas por FDOJ 

podem ser impactadas pela super-expressão de mediadores inflamatórios, como as quimiocinas CCL5 conhecida também 

como RANTES (Regulated upon Activation, Normal T-cell Expressed and presumably Secreted). 

As características macroscópicas das amostras de osso FDOJ são consistentemente semelhantes. Devido ao amolecimento 

da substância óssea, o espaço medular pode ser curetado. A degeneração do osso esponjoso estende-se até as áreas mandi-

bulares, chegando até o canal do nervo alveolar inferior. 

Um grupo de investigação na Alemanha, com quem trabalhamos, tem vindo a documentar sobre a gravidade dessas 

lesões há muitos anos, nas suas publicações. 

 

A Figura 1 é um exemplo de FDOJ onde vemos no CBCT (meio diagnóstico essencial para detetar a presença de cavitações) 

uma imagem predominantemente radiolúcida do maxilar inferior direito (4º quadrante).  

  

A Figura 2 e 3 representam uma amostra de FDOJ que exibe uma transformação predominantemente gordurosa do osso 

maxilar tanto superior, bem como o CBCT correspondente que mostra uma área aparentemente radiolúcida no maxilar supe-

rior (dente 21).  

Super-expressão específica de RANTES / CCL5 em FDOJ e a possível conexão com doenças sistêmicas

A resposta inflamatória do tecido adiposo associada a uma resposta inflamatória sistémica é bem conhecida e amplamente 

estudada. A secreção de quimiocinas inflamatórias medeia os efeitos sistémicos da inflamação do tecido adiposo e a maioria 

dos tecidos adultos normais contém poucas, se houver, células RANTES/CCL5 positivas. Em contraste, a expressão de RANTES/

CCL5 aumenta de forma significativa em locais inflamatórios. 

Dra. Ana Paz, Médica Dentista, White Clinic, Lisboa

Dr. Miguel Stanley, Médico Dentista, White Clinic, Lisboa
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Esses resultados indicam uma expressão mais elevada de RANTES/CCL5 do que anterior-

mente presente na ausência de inflamação, o que sugere que varias ações inflamatórias 

estão a ocorrer neste momento que aumentam a expressão deste mediador, como acon-

tece tipicamente na FDOJ. 

A redução do fluxo sanguíneo e da densidade capilar seguida de isquemia nos espaços 

medulares do osso maxilar pode levar a uma situação de hipoxia. Esses gatilhos levam à 

ativação de vias de sinalização que favorecem uma predisposição para o desenvolvimento 

de doenças crónicas. No geral, os sistemas de comunicação celular são organizados em 

cascatas com estágios sequenciados e os mensageiros de sinalização como as citoquinas 

carregam instruções e são recebidas por células com recetores específicos que são capazes 

de reconhecê-los. 

Em publicações anteriores, foi definido este processo inflamatório crónico como osteone-

crose degenerativa gordurosa nos espaços medulares do osso maxilar (FDOJ). Este material 

clínico foi obtido de pacientes que foram tratados cirurgicamente por suspeita de inflama-

ção crónica na área da mandíbula e que o FDOJ deveria contribuir para as doenças inflama-

tórias sistêmicas. 

A incapaciade de corretamente diagnosticar esta patologia medular antes ou durante 

a inserção de um implante dentário, poderá explicar, em alguns casos, porque existem 

implantes dentários que não integram, independentemente do médico ter seguido um 

protocolo correcto. 

Os mediadores de sinalização pró-inflamatórios, como RANTES/CCL5, em particular, afe-

tam o organismo sistemicamente e podem resultar em processos inflamatórios crónicos. 

É geralmente aceite que no caso de um desequilíbrio entre as citocinas e seus inibido-

res específicos, haja uma predisposição elevada para desenvolver doenças inflamatórias 

crónicas. Nestes casos as citoquinas juntam-se para iniciar uma resposta imune e induzir 

eventos inflamatórios agudos, até criar uma inflamação crónica persistente. Isso significa 

que, para manter condições saudáveis, os mecanismos de produção de citoquinas devem ser 

controlados. Para isso é necessário perceber qual é a origem e o gatilho que desencadeia a 

produção destas citoquinas, e que é possível que a origem seja dentária. Por esse motivo, 

uma vez mais a saúde oral tem um papel preponderante no diagnóstico e tratamento de 

doenças sistémicas. 

 O FDOJ representa um novo fenómeno de resposta inflamatória celular em que as citoqui-

nas não são desencadeadas pela presença de bactérias ou vírus. Assim, formulamos a hipó-

tese de que a sinalização RANTES/CCL5 é um distúrbio crónico tipicamente derivado de áreas 

FDOJ que podem contribuir para o desenvolvimento de inflamações crónicas. n

Fig. 1.

Figs. 2 e 3.
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NOTÍCIAS

Novo decreto-lei impõe novas dificuldades a médicos, 
médicos dentistas 

O SNS prepara-se para enfrentar uma vaga de novos doentes oncoló-
gicos em estado avançado. Durante a pandemia, foram feitos menos 
400 mil rastreios oncológicos, devido à suspensão da atividade pro-
gramada, ao passo que, em 2018, houve um aumento de 52 mil 
novos casos de cancro. Os tratamentos de radioterapia, necessários 
em mais de metade dos casos, estão comprometidos, devido à falta 

de profissionais especializados para o licenciamento e manuseamento dos aparelhos. Há, inclusive, 
máquinas por estrear e outras a serem suspensas o que obrigou ao encaminhamento de doentes para 
o sector privado, conforme divulgam o Instituto Português de Oncologia e o Hospital de Santa Maria. “O 
novo Decreto-Lei 108/2018, que regula a protecção radiológica, obriga a que as unidades de saúde con-
tratem especialistas em física médica para o licenciamento e manutenção de determinados aparelhos 
de radiologia, como os tomógrafos, e coloca exigências completamente absurdas na prática radioló-
gica em medicina dentária e veterinária“, revelam os membros das associações. O presidente da AIMD 
(Associação Independente de Médicos Dentistas) acrescenta ainda que «existem cerca de dez físicos 
médicos disponíveis, para um universo de cerca de cinco mil clínicas dentárias. As doses emitidas pelos 
nossos aparelhos são as mais baixas de todas as especialidades médicas, não representamos o desastre 
ambiental que esta entidade quer fazer transparecer». Mais informações em: aimed.pt@gmail.com
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XX Congresso Nacional da Associação 
Portuguesa de Higienistas Orais (APHO) com 
nova data

O XX Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Higie-
nistas Orais (APHO) tem agora uma nova data e irá decorrer 
entre 22 e 23 de outubro de 2021, em Lisboa, no Ramada 
Lisbon Hotel. As inscrições para sócios da APHO têm um valor 

de 20 euros e as inscrições podem ser realizadas online. 
Mais informações em: apho.inscricoes@gmail.com

Serviço Odontopediátrico de Lisboa (SOL) 
apresenta estudo sobre saúde oral dos mais 
jovens em tempo de pandemia

O Serviço Odontopediátrico de Lisboa (SOL) da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa apresenta um estudo inédito 
sobre saúde oral nos mais jovens em tempo de pandemia. 

Este tem como objetivo verificar e caracterizar os conhecimentos, comportamen-
tos e hábitos ao nível da saúde oral, assim como possíveis alterações, durante o 
período de pandemia COVID-19, por parte das crianças e seus adultos responsáveis. 
Partindo de um universo correspondente a adultos com crianças e jovens a cargo 
entre os 0 e os 17 anos de idade, o estudo trabalha sobre uma amostra, não alea-
tória, de 1566 crianças elegíveis pertencentes a 1018 agregados familiares.
O SOL é um serviço inédito da Santa Casa que presta gratuitamente cuidados de 
saúde oral a todas as crianças e jovens até aos 18 anos, que estudem ou residam 
no Concelho de Lisboa, independentemente da sua condição social.
Entre os problemas identificados com o estudo, destacam-se os seguintes:
• Analisando as questões referentes aos hábitos de nutrição, no que se refere à 
frequência de ingestão de alimentos açucarados, verificou-se um aumento gene-
ralizado na ingestão desses alimentos durante o período de pandemia COVID-19;
• Nas crianças que ainda utilizavam biberão, houve uma diminuição nas refeições 
que incluíam leite. O resultado mais expressivo verificou-se no consumo de leite 
simples (vaca ou fórmula), existindo uma diminuição do consumo durante a pan-
demia relativamente ao período pré-pandemia;
• Nos hábitos de sucção não nutritiva, a utilização da chupeta e de biberão por 
quem já o fazia foi mais frequente;
• Nas rotinas de descanso, 70,2% responderam que a criança mantinha em média, 
por dia, as mesmas horas de sono de antes, mas cerca de 30% registaram altera-
ções, sendo que 17,6% passaram a dormir mais horas e 11,9% menos horas.
Mais informações em: www.scml.pt

Sinterização de alta velocidade com a Amann Girrbach
Composto pelo forno de sinterização de alta velocidade Ceramill 
Therm DRS e o óxido de zircónio Zolid DRS desenvolvido interna-
mente, o kit de óxido de zircónio de alta velocidade oferece a base 
para a fabricação de restaurações estéticas. Devido às 16 cores VITA 
coordenadas com gradiente de cor e à translucidez, é possível sinte-
rizar as restaurações em apenas 20 minutos, com máxima eficiência 
e aparência natural. A questão da segurança esteve em foco durante 
o desenvolvimento e diversos estudos foram realizados por insti-

tutos externos. Posto isto, o ciclo de sinterização rápida não tem nenhuma interferência relevante nas 
características ópticas ou mecânicas e a alta resistência à flexão de > 800 MPa, em combinação com a 
respectiva classificação como óxido de zircónio de classe 5, oferece um extra em segurança. O processo 
de sinterização inovador de alta velocidade oferece vantagens para laboratórios e clínicas, que podem 
expandir sua oferta de serviços com o chamado “Same Day Crown”. Devido ao tempo reduzido do pro-
cesso de sinterização, é possível realizar coroas unitárias e pontes de três elementos em apenas um dia, 
desde a preparação até a colocação final. Outras aplicações também podem ser fabricadas de maneira 
mais rápida como, por exemplo, um implante de pilar e coroa de óxido de zircónio. Se antes era preciso 
considerar pelo menos dois dias no planeamento, agora o kit de óxido de zircônio de alta velocidade 
permite fabricar este tipo de restauração em menos de 24 horas. 
Mais informações em: evelyn.fritsch@amanngirrbach.com

  S E X T A  2 2 . 1 0 . 2 0 2 1
 8h15  Abertura do secretariado
 9h00  Implantologia: questões não respondidas | SÉRGIO MATOS

 9h45  O implante já está… E agora? Que protocolos de manutenção? | PEDRO OTÃO

 10h30  Café com os Sponsors
 11h15  Fatores de risco para a patologia peri-implantar | MIGUEL NOBRE

 12h00  Sessão de Abertura / Entrega de Prémio HO do Ano

 12h30  Almoço
 14h00  Saúde oral e saúde geral: update para pacientes medicamente complexos  

| FRANCISCO SALVADO

 14h45  Soft skills: contribuição para o empowerment dos higienistas orais  
| CASSIANA TAVARES

 15h30  Café com os Sponsors
 16h15  Saúde oral e saúde geral: em que ponto estamos? | ORLANDO MARTINS

 17h00  Mudança de comportamentos em saúde oral: teorias, tecnologias e outras 
manias | MÁRIO RUI ARAÚJO

 18h00  Fim dos trabalhos
 20h30  Jantar do Congresso
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 9h30  Mesa redonda: A perspetiva descentralizada do trabalho dos higienistas orais 

no SNS
 10h30  Modulação da ecologia do biofilme na prevenção das doenças orais  

| PAULO MASCARENHAS

 11h15  Café com os Sponsors
 12h00  Apresentação oral dos 5 melhores pósteres

 12h30  Almoço
 14h00  O meu doente é ansioso. E agora? | ANA FERRO

 14h45  Biodegradabilidade e sustentabilidade: o que se tem feito na nossa prática?  
| MANUEL MATOS

 15h30  Sessão de Encerramento / Entrega de Prémio Póster e Cerimónia de Atribuição 
de Sócio Honorário

 17h00  Assembleia Geral 

 18h00  Fim dos trabalhos
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ENTREVISTA

“O SUCESSO SÓ É VISÍVEL DEPOIS DE MUITOS ANOS DE LUTA, 
DE ENTREGA E DEDICAÇÃO”

Bernardo Nunes de Sousa, de 32 anos, é médico dentista, DentalXP Expert, fundador do FULL ARCH 
CLUB - um dos maiores centros de formação de cirurgia de implantes de arcada total - e recentemente 
nomeado para o Top-100 melhores médicos do mundo.

Quando decidiu que queria fazer o curso de medicina 
dentária?

Já em criança dizia a todas as pessoas que queria ser 

médico dentista. Não sei porquê, até porque não tenho 

nenhum médico dentista na família. Mas toda a combina-

ção entre arte manual, melhorar sorrisos e a componente 

médica sempre foi algo que me atraiu. 

Quando sentiu pela primeira vez que estava mesmo no 
curso certo?

Quando começamos a tratar pacientes na clínica da Uni-

versidade, particularmente na área da cirurgia oral. Era 

aquela cadeira que eu nunca estudei por obrigação, mas sim 

por interesse genuíno. 

Qual foi o seu percurso após acabar o curso, tanto do 
ponto de vista académico como profissional?

Quando acabei o curso tinha um grande objetivo: especia-

lizar-me o mais rapidamente possível, não tanto no papel, 

mas principalmente a nível técnico, para tentar fazer cirurgia 

oral e implantologia em exclusividade.

E, para isso, precisava de capital para investir em forma-

ções. Procurava emprego, mas as entrevistas eram poucas e 

pediam sempre médicos com alguma experiência. Foi nessa 

altura que começou uma grande vaga de emigração de 

médicos dentistas para França – e que continua atualmente. 

Mais de 50% dos meus colegas de turma tinham emigrado.

Então eu tinha que fazer alguma coisa: ou arranjava 

maneira de começar a trabalhar, ou emigrava. Coincidente-

mente, apareceu naquela altura o programa Impulso Jovem, 

que ainda existe atualmente. O programa é um incentivo 

às empresas para contratarem recém-licenciados. Evidente-

mente que o salário era muito baixo, próximo do ordenado 

mínimo, mas eu tinha que tentar esta última hipótese, por-

que a alternativa era abandonar o país. E como tinha feito 

Erasmus na Holanda, sabia que viver em países da Europa 

Central tem tanto de bom, como de mau. 

Comecei então a propor esse Impulso Jovem às clínicas, 

nas entrevistas. A maioria nem sabia que esse programa 

existia. E, finalmente, comecei a trabalhar numa clínica em 

que era só eu e a dona da clínica, que é uma colega ortodon-

tista. E isto foi a melhor coisa que me podia ter acontecido 

- porque tudo o que era cirurgia, era eu que fazia. Foi assus-

tador no início, mas obrigou-me a melhorar como cirurgião 

desde muito cedo.
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Tudo o que ganhava investia em formações. Fiz um Mes-

trado em Reabilitação Oral no Norte, uma Pós-graduação 

em Cirurgia Oral e Maxilofacial em Cuba e um internship em 

Cirurgia Oral e Maxilofacial na Holanda.

Além disso, fazia, e ainda faço, muito trabalho de casa. 

Estudar muito, ler muito, pensar muito. É preciso ser-se obs-

tinado e gostar-se muito do que se faz para vingar numa 

área tão difícil e tão sobrelotada como é a medicina dentária 

portuguesa.

Como surgiu o FULL ARCH CLUB?
Este passado assim como essas formações permitiram-me 

progredir rapidamente na carreira e na dificuldade dos casos 

que me propunha resolver em termos de implantologia.

Comecei muito cedo a interessar-me num nicho muito 

específico da Implantologia: a arcada total com dentes fixos 

no próprio dia, sem substitutos ósseos, sem membranas, 

sem elevações de seio, sem próteses removíveis a magoar 

durante meses, e com taxas de sucesso elevadíssimas, 

mesmo em casos de atrofias extremas.

Como tinha muitos casos feitos e documentados com este 

conceito, começaram a aparecer convites para conferên-

cias, tanto cá em Portugal, como fora. E nestas andanças 

pelo mundo percebi que havia muito interesse neste tipo de 

abordagens que não eram ensinadas nas faculdades nem na 

maioria das pós-graduações.

Certo dia, estava num hotel em Madrid a preparar a confe-

rência que ia dar no dia seguinte, e pensei: “que tal criar um 

clube no facebook onde todos se possam juntar, partilhar e 

aprender este tipo de tratamentos de arcada total?”

Foi assim que nasceu o FULL ARCH CLUB® (clube da arcada 

total), como um grupo de facebook. Rapidamente surgiram 

muitos colegas interessados em fazer cursos presenciais 

sobre estas técnicas, e hoje em dia o FULLARCHCLUB.COM 
é um dos maiores centros de formação de arcada total do 

mundo. Já tivemos participantes de 20 países diferentes e 

temos as seis edições de 2021 esgotadas.

Como surgiu a distinção para os 100 melhores médicos 
do mundo?

Confesso que não tenho nenhum apreço especial por lis-

tas de top’s, sejam de que área forem. Acho sempre muito 

ingratas para outros tantos profissionais de excelência por 

esse mundo fora.

No entanto, fiquei muito honrado com a distinção por 

parte da organização norte-americana. Principalmente por-

que é feita por pares, por colegas médicos, do mundo inteiro.

O sucesso só é visível depois de muitos anos de luta, de 

entrega e dedicação. Em Portugal, no nosso próprio país, 

esse reconhecimento parece mais difícil de obter. E isto não 

se aplica apenas à medicina dentária.

Como imagina a medicina dentária nos próximos 10 anos? 
Com base nisso, quais os seus próximos objetivos?

Em termos de sociedade, não consigo ver um futuro muito 

animador para a prática da medicina dentária em Portugal.  

Temos o dobro dos médicos dentistas que devíamos ter 

segundo a OMS, e as sete faculdades continuam abertas, a 

formar verdadeiras fornadas de colegas que vão diretos para 

o subemprego, para o desemprego ou para a emigração. 

Se as autoridades competentes não mudam rapidamente de 

azimute, vamos assistir ao declínio da profissão, dos profis-

sionais e do nível de tratamentos aos utentes.

Em termos de ciência, imagino que a medicina dentária vá 

abandonar completamente substitutos tecidulares mortos. 

Sejam ósseos ou de tecido mole.

Acredito também que os implantes zigomáticos vão ter 

um “boom” a curto prazo e uma descontinuação a longo 

prazo. Acho que vão ser substituídos por soluções personali-

zadas para cada paciente.

Acho também que a medicina dentária no geral vai evo-

luir no sentido de deixar de ser uma ciência restauradora, 

mas sim uma bioengenharia com grande foco na verdadeira 

regeneração da doença, tanto da cárie como da doença 

periodontal. E isso deixa-me muito entusiasmado!

Que mensagem gostaria de dar aos futuros médicos 
dentistas?

1 – Ou gostas mesmo da área, ou faz outra coisa. A 

medicina dentária é uma das profissões mais exigentes do 

mundo, tanto fisicamente como emocionalmente.

2 – Encontra um mentor. Alguém que está onde tu que-

res chegar, e que te ajude nesse caminho. Um colega mais 

velho, mas novo o suficiente para ainda se lembrar do que é 

estar no início. E quando o encontrares, estima-o.

3 - Mantém relações de amizade com não-dentistas, ou a 

tua vida social vai ser muito desinteressante.

4 – Frequenta um ginásio e faz treino de força. A lombar, 

cervical, ombros e braços vão agradecer. E o humor também!

5 – Compra uma máquina fotográfica, e começa a fotogra-

far tudo o que fazes. Não imaginas o quão importante isso 

vai ser no futuro.

6 – Escolhe bem as pós-graduações. Hoje em dia há muita 

informação grátis, online.

7 – Faz sempre o teu melhor. Não tem que ser o melhor do 

mundo, mas tem que ser o teu melhor. n
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ANTEVISÃO

30ª EDIÇÃO DO CONGRESSO OMD: 
“A MEDICINA DENTÁRIA NÃO DEVE TER LIMITES”

No ano em que celebra três décadas, o encontro anual de medicina dentária ruma a Braga com o tema 
“Problemas e Soluções Clínicas em Medicina Dentária”.
A 30ª edição do Congresso da OMD decorrerá nos dias 4, 5 e 6 de novembro no Fórum Altice Braga que 
servirá de palco a um congresso com um painel de excelência para todos os médicos dentistas.

Dr. Paulo Miller 

1. Durante todo o processo de organização do 30º con-
gresso OMD, quais têm sido as principais preocupações 
da comissão organizadora?

No atual contexto, a segurança sanitária foi sem dúvida 

uma das primeiras e principais preocupações da comissão 

organizadora. Quando decidimos retomar o modelo presen-

cial, a incerteza quanto à situação pandémica do país em 

novembro trouxe vários desafios, uma vez que estávamos 

a apostar num evento que não sabíamos em que condições 

(e limitações) iria decorrer. Daí a escolha de um espaço que 

cumprisse com todas as recomendações das autoridades de 

saúde, que estivesse preparado para receber eventos de 

grande dimensão e com todas as condições de segurança. 

Outra das preocupações tem sido a de garantir que o 

evento é acessível a todos e, nesse sentido, optámos por um 

modelo híbrido, dando a possibilidade a quem não tenha 

oportunidade de estar presente de assistir ao congresso, 

através de uma plataforma online, que estará disponível nos 

dias posteriores ao congresso presencial, com todos os con-

teúdos e iniciativas pensadas para os 30 anos de encontros 

da medicina dentária.

O ambiente tem estado também presente em todas as 

decisões e estratégias adotadas. Este ano, pela primeira vez, 

vamos implementar o Manual de Boas Práticas para Eventos 

Sustentáveis, que consiste num guia onde estão definidas 

diversas medidas que visam a redução da pegada ecológica 

do congresso. 

2. 30 anos de congresso é uma data assinalável. Como 
pretendem fazer esta celebração?

Trinta décadas de existência de um evento feito por e para 

médicos dentistas é sem dúvida um marco importante, que 

não deixaremos de assinalar. Desde logo, com o reencontro 

da classe. Estamos convictos de que será um momento de 

grande emoção e celebração. Ao longo destes anos, o con-

gresso tem sido o evento aglutinador dos profissionais da 

medicina dentária, o ponto alto da aprendizagem e do con-

tacto com os avanços da ciência, o palco privilegiado para o 

anúncio de várias medidas que foram mudando o rumo da 

profissão e o local escolhido pelas empresas do setor para 

divulgarem as inovações tecnológicas. 

Portanto, estamos a preparar uma sessão comemorativa/

evocativa dos 30 anos do congresso, onde poderemos ter 

um vislumbre do que foram estas décadas e do que pode-

mos esperar para o futuro. Será um momento de homena-

gem a todas mulheres e homens que fazem parte desta his-

tória e que se dedicaram a construir o congresso tal como o 

conhecemos hoje. 

Em paralelo, os participantes podem contar com uma 

programação científica que abordará não só a ciência, mas 

também matérias que afetam a classe. Daí, o tema deste 

congresso ser “Problemas e Soluções Clínicas em Medicina 

Dentária”.

3. Qual a razão para a escolha de Braga e o que mais 
diferenciará o congresso deste ano?

A escolha de Braga teve por base três premissas: pande-

mia, descentralização e inovação. Tal como já referi, a situa-

ção epidemiológica do país levou-nos a procurar um espaço 

que, apesar da pandemia, tivesse as suas infraestruturas ope-

racionais e adaptadas às atuais medidas sanitárias em vigor. 

Encontrámos isso no Altice Fórum Braga que, além das exce-

lentes infraestruturas, tem uma equipa que se mostrou entu-

siasmada com este projeto desde a primeira hora e disponível 

para se adaptar à logística e aos desafios deste evento. 

Por outro lado, uma das premissas que a atual direção da 

OMD tem vindo a implementar é a descentralização, isto é, 

estar presente noutros pontos do país, promovendo a apro-

ximação da classe e inclusive a dinamização da economia 

local. Levar o maior evento da saúde para outra cidade é 

para nós um motivo de grande orgulho. Braga tem ótimas 

acessibilidades (rodoviárias e ferroviárias) e um conjunto de 

atributos que prometem tornar este congresso memorável. É 

uma cidade jovem e dinâmica, é o “melhor destino europeu 

2021” e possui uma ampla oferta hoteleira e de restauração.

O Altice Fórum Braga é um espaço inovador, sustentável 

e versátil, localizado no centro da cidade, que nos permite 

evoluir na forma como pensamos e organizamos este con-

gresso. Além disso, está alinhado com as nossas preocupa-

ções ambientais, o que é muito importante. 

4. Que soluções híbridas entre o “online” e o “presen-
cial” estarão disponíveis para os participantes?

Esta edição terá um modelo híbrido, que privilegia o forma-

to presencial, mas dá também a opção, para quem preferir, de 

aceder aos conteúdos online. Acreditamos que assim estão 

reunidas todas as condições para que sejam dias de inten-

sa aprendizagem e, no caso do presencial, de convívio entre 

colegas, que têm estado afastados por causa da COVID-19.

Como referi, o tema aglutinador da componente científica 

é “Problemas e Soluções Clínicas em Medicina Dentária”, um 

mote que evidencia o propósito de direcionar o programa 

científico para aspetos úteis e aplicáveis no dia-a-dia clínico 

do médico dentista. O programa científico aborda de forma 

equilibrada as áreas tradicionais da medicina dentária e as 

novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial. 

A este programa acrescem ainda ações relacionadas com o 

bem-estar psíquico e físico, temas tão importantes para a 

profissão, especialmente neste período de pandemia e pós-

-pandemia. 

A diferença entre o presencial e o online está precisamen-

te no formato. Os inscritos terão acesso a todas as confe-

rências (estão confirmados 15 conferencistas estrangeiros e 

29 portugueses), cursos (hands-on, Na Ordem do Dia, entre 

outros), ações e iniciativas que estão a ser preparadas, sen-

do que no caso do congresso online, os conteúdos serão 

disponibilizados em diferido, numa plataforma dinâmica e 

intuitiva, que está a ser desenvolvida no site da OMD e com 

acesso reservado. 

Dr. Paulo Miller, presidente da Comissão Organizadora do 30º 
Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas



5. Quantos profissionais esperam este ano no congres-
so e Expodentária?

Dado o atual contexto pandémico, é difícil fazer previsões. 

Na primeira fase, recebemos mais de duas mil inscrições, o 

que representa para nós um voto de confiança e que a classe 

esta entusiasmada com este reencontro. 

Até 15 de outubro, está a decorrer a segunda fase de 

inscrições e estamos confiantes de que, perante o sucesso 

da campanha de vacinação contra a COVID-19 e o gradual 

levantamento de restrições, a classe vai sentir-se mais con-

fiante para retomar as rotinas e participar presencialmente 

no congresso, que é um momento de aprendizagem, mas 

também de convívio. E sentimos que há muita vontade de 

voltarmos a estar todos juntos. 

De realçar ainda a adesão extraordinária das empresas do 

setor ao evento. A Expodentária Portugal esgotou cerca de 

um mês após a abertura das reservas de espaços. Ultrapas-

sou todas as nossas expectativas.

6. Quais os principais desafios que a medicina dentá-
ria enfrenta atualmente? 

A pandemia trouxe desafios acrescidos para a medicina 

dentária, que tal como outras áreas da saúde teve que se 

adaptar a uma nova realidade e a uma população que, fru-

to dos confinamentos, está a aparecer nos consultórios com 

mais problemas de saúde oral e em fases mais avançadas. 

No entanto, os médicos dentistas são resilientes e provavel-

mente dos profissionais mais bem preparados para lidar com 

a infeção cruzada, o que permitiu à classe superar as dificul-

dades. Aliás, a forma como os médicos dentistas enfrenta-

ram este período conturbado estará presente nesta edição, 

através de uma exposição de fotografia que vai retratar pre-

cisamente esses tempos. 

Em termos de desafios, considero que a inovação, os 

avanços na tecnologia e na ciência, como comprova o pro-

grama científico deste ano, são fatores que nos motivam a 

explorar as nossas capacidades e a superarmo-nos, em prol 

dos nossos pacientes e da população em geral. E penso que 

é o que temos feito e a forma como a medicina dentária por-

tuguesa é reconhecida internacionalmente comprova essa 

capacidade superação. 

Prof. Doutor António Duarte Mata

1. O tema do congresso deste ano é “Problemas e 
Soluções Clínicas em Medicina Dentária”. Quer especifi-
car melhor esta mensagem e o porquê deste tema?

Este é o primeiro congresso com um programa integral-

mente preparado por esta nova comissão científica. Trata-se 

concomitantemente do 30º congresso. Com a noção da res-

ponsabilidade e a vontade de marcar alguma diferença, conje-

turámos que deveria existir uma linha temática que trouxesse 

um fio condutor aos conteúdos a abordar e homogeneidade 

ao programa. Ou seja, fazer pela primeira vez um congres-

so com um grande tema aglutinador. Vivemos tempos muito 

pressionados pela rapidez, pela estimulação permanente e 

pela quantidade massiva de informação. Estas características 

de modernidade veloz são ao mesmo tempo potencialmente 

diminuidoras de aspetos essenciais à ciência como a matura-
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ção, sedimentação e consistência. A ciência precisa de tempo 

e hoje parece haver pouco. Vemos em muitos dos canais de 

possibilidade de oferta digital, muitas publicações em que o 

imediatismo e a ausência de follow-up podem levar a uma 

falsa ideia sobre a real dificuldade e provável taxa de suces-

so de determinados tratamentos em medicina dentária. Não 

estou a diminuir a importância da Internet enquanto grande 

espaço de partilha, mas existem riscos. Por isso escolhemos 

este tema para trazer a uma reflexão mais profunda e cientí-

fica, a natureza do problema clínico, a suas dificuldades reais, 

as potencialidade e ameaças de cada escolha e os riscos de 

insucesso pois estes são também ingredientes essenciais ao 

sucesso médico. Nesse aspeto penso que o programa deste 

ano é muito interessante, moderno e apelativo.

2. O que destacaria no programa científico do  
congresso? 

Trata-se de um programa muito abrangente. A medicina 

dentária enquanto especialidade médica é de facto muito 

rica em subáreas e subespecializações crescentes. Tentá-

mos abarcar todas as áreas de relevo tais como a cirurgia, a 

implantologia, a prostodontia, etc. No entanto, gostaria de 

destacar o próprio tema do congresso. Presentemente é per-

feitamente consensual que as decisões clínicas devem ser 

baseadas na melhor evidência científica disponível. 

Mais recentemente tem havido um interesse crescente 

na procura pela evidência científica que previna mais que 

tudo a má decisão clínica. Ou seja, por vezes não temos evi-

dência científica sobre a opção clínica que melhor funciona, 

mas temos sobre aquela que terá pior performance. O tema 

“Problemas e soluções em Medicina Dentária” também tem 

muito a ver com isto. Neste contexto, penso termos conse-

guido um programa muito apelativo quer nos temas, quer 

no leque de palestrantes que tentámos dividir entre a expe-

riência da idade e o potencial da juventude. 

Pensámos primeiro nas conferências e na forma como 

se deveriam articular para construir o tema do congresso e 

apenas num segundo momento pensámos nos nomes que 

poderiam dar voz às mesmas. 

Igualmente importante foi a reformulação profunda do 

regulamento de submissão das comunicações livres e pós-

teres que tornámos mais atual, mais claro e um pouco mais 

exigente. Construímos e divulgámos uma série de informa-

ção que pretende ajudar os autores a construir e comunicar 

de forma mais sólida a ciência que produzem. Foi um pro-

cesso diferente, mas que correu muito bem, fruto de uma 

dedicação muito grande dos membros da comissão cientí-

fica e da comissão organizadora que aproveito para saudar 

e felicitar.

 

3. Haverá um lugar para os temas mais desafiantes 
como a digitalização, a medicina de precisão ou a inte-
ligência artificial?

Sem dúvida. E aproveito para destacar a criação de uma 

sala especialmente dedicada à inovação em medicina den-

tária. Quisemos lançar um espaço com conferências dedica-

das exatamente e de forma exclusiva aos grandes temas de 

futuro que preocupam a medicina atual. 

A medicina digital, a medicina de precisão, a inteligên-

cia artificial, a medicina translacional, as questões médi-

cas ligadas ao envelhecimento populacional, a forma como 

envelheceremos neste planeta que também envelhece rapi-

damente, os desfechos centrados nos pacientes tais como 

a qualidade de vida, são temas médicos importantes aos 

quais a medicina dentária não está alheia.  

Estou muito expectante, espero vivamente que este espa-

ço seja um sucesso e que tenha continuidade. Parece-me 

muito interessante enquanto aspeto de modernidade que 

também importa ao congresso.

4. Que temas socio profissionais consideram impor-
tantes de abordar neste contexto atual? Pode desvendar 
alguns? 

A escolha dos temas socio profissionais do congresso não 

é da responsabilidade da comissão científica e como tal não 

serei a pessoa mais indicada, até por uma questão de cor-

tesia institucional, para responder a esta pergunta. Penso 

que serão os temas que suscitam debate na classe e que 

encontram neste espaço uma oportunidade para que todos 

tenham um diálogo franco, aberto e produtivo sobre os mes-

mos. Gostaria, no entanto, de destacar uma vontade que 

existe em assinalar de alguma forma os trinta anos deste 

congresso com uma análise do mesmo desde a sua fundação 

até às perspetivas futuras.  

Penso que será uma iniciativa muito interessante que 

deverá incluir intervenções de muitos quanto contribuí-

ram para que este evento adquirisse a dimensão que tem 

hoje, começando obviamente por aqueles que lhe deram 

vida. Aqui seria interessante ouvir nomes como o Dr. João 

Pimenta ou o Dr. Manuel Neves entre outros, a propósito 

dos desafios e das dificuldades do pioneirismo num tempo 

muito diferente. Este é um congresso que cresceu muito e 

que hoje cativa uma série de colegas a darem o seu melhor 

em comissões diversas para que seja um sucesso, que mobi-

liza de forma empenhada vários funcionários da Ordem e 

que necessita do apoio de toda a classe para que continue a 

ser cada vez maior. Contamos com todos em novembro, na 

cidade de Braga.

Prof. Doutor António Duarte Mata, presidente da Comissão 
Científica do 30º Congresso OMD



Prof. Doutora Célia Coutinho Alves

1. As expetativas para o 30º congresso da OMD são as 

melhores! Por tudo. Porque são 30 anos e é uma data mar-

cante, porque se retoma o congresso presencial após o desa-

fio do ano anterior de o repensar totalmente numa versão 

online e imersiva face à pandemia, e ao mesmo tempo pelo 

novo desafio de o readaptar à possibilidade de inscrições 

online e de o poder assistir, também, numa versão digital.

A decisão de o deslocar, pela primeira vez, do Porto ou 

Lisboa, dá a oportunidade de repensar formatos, responder 

a novas solicitações e de mostrar que a medicina dentária 

portuguesa está viva e enérgica.

Estou, também, muito orgulhosa por ter sido convidada a 

participar com uma apresentação científica. Será a primei-

ra vez que participo no congresso desta forma e sinto uma 

grande responsabilidade.

2. A minha apresentação está integrada numa mesa sobre 

o tratamento de dentes comprometidos periodontalmente, 

com mais dois ilustres colegas da medicina dentária: a Prof. 

Teresa Pinho e o Dr. Carlos Falcão. Eu darei a perspetiva de 

como a periodontologia tem, atualmente, ferramentas para 

melhorar o prognóstico do periodonto de peças dentárias 

decisivas na reabilitação e função oral dos pacientes.

Muitas vezes peças chave em reabilitações totais, trata-

mentos ortodônticos, pilares de reabilitações fixas, os den-

tes naturais comprometidos periodontalmente tratados 

asseguram de uma forma estável e a largo prazo a função 

mastigatória/estética dos pacientes, adiando para mais tar-

de a irreversibilidade da substituição de um dente natural 

por um implante dentário.

Esta conferência tem como objetivo fazer a atualização do 

estado da arte no que respeita às reais possibilidades clíni-
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cas de tratamento e manutenção em função de dentes com-

prometidos periodontalmente e o seu contributo na função 

oral dos pacientes.

3. O avanço técnico e tecnológico destas últimas duas 
décadas tem permitido aumentar a sobrevida dos den-
tes em condições de saúde e função periodontal, assu-
mindo mesmo alguma previsibilidade do tratamento 
regenerativo de dentes com prognóstico periodontal 
muito comprometido, ou mesmo aparentemente perdi-
do. A maioria dos médicos dentistas generalistas ou mesmo 

de outras especialidades tem, por vezes, ainda alguma difi-

culdade em acreditar na previsibilidade da periodontologia, 

face à tradição mais antiga de que face à perda de suporte 

periodontal “não se podia fazer nada”, para tratar, travar ou 

muito menos reverter. O curso da doença periodontal era 

entendido como impossível de tratar. Felizmente a ciência 

mostra-nos o imenso potencial de técnicas e ferramentas 

que, atualmente, mudam mesmo o prognóstico de peças 

dentárias aparentemente perdidas. Espero poder explorar 

este tema de uma forma prática e didática e contribuir para 

a atualização dos colegas, neste tema que me é particular-

mente especial.

Dra. Cristiana Pereira 

1. O congresso da Ordem dos Médicos Dentistas deste ano 

civil 2021, reveste-se de extrema importância. Celebra três 

décadas neste ano. E realizar-se-á num contexto pandémi-

co após a última edição ter sido realizada de forma digital. 

Neste contexto, e a pensar no conhecimento e no progresso 

deste, a comissão científica da Ordem dos Médicos Dentistas 

selecionou como temática central para o programa científi-

co “Problemas e Soluções Clínicas em Medicina Dentária”. 

Os horizontes da medicina dentária são vastos, devendo os 

médicos dentistas empenhar-se em todas as funções, sem 

limites. Isto quer dizer, que a medicina dentária não deve 

ter mesmo limites. Não devemos fechar-nos nos consultó-

rios. E, por isso, não nos podemos fechar à comunidade e 

ao doente. Para isso, a temática do congresso deste ano, foi 

pensado e centrado no médico dentista para a resolução de 

problemas enquanto uma área médica com múltiplas ati-

vidades. Uma das inovações do programa científico será a 

existência de um espaço de temas virados para uma área da 

medicina dentária mais ligada à sociedade, à era digital e à 

justiça. Onde serão abordadas novas temáticas desafiantes 

para os médicos dentistas. De resto, estarão presentes os 

temas mais frequentes na nossa prática e teremos a oportu-

nidade para discussão. O congresso tem que dar aos médicos 

dentistas atividade formativa, de investigação, e precisamos 

trazê-los também à decisão, e este ano com uma participa-

ção presencial expressiva, tendo em conta o formato digital 

do ano anterior.

Assim, tendo em conta estes pilares espero que o 30º con-

gresso da Ordem dos Médicos Dentistas seja um congresso 

moderno, sem limites e muito estimulado pelos médicos 

dentistas. Espero que seja um espaço cheio de médicos den-

tistas (de acordo com a situação pandémica à altura) e com 

todos os participantes e palestrantes contentes de poderem 

encontrar-se e voltar a viver estes momentos de partilha de 

conhecimentos e de convívio de que todos gostamos mui-

to. Espero que vão, aprendam muito e convivam muito. Tro-

quem experiências, fomentem a interligação entre as várias 

áreas de atuação da medicina dentária, revejam amigos, 

enfim, estreitem laços dentro da comunidade dos médicos 

dentistas nacionais. 

2. A apresentação “O papel do médico dentista no diag-

nóstico de maus-tratos infantis: enquadramento normativo” 

inserida no painel de odontopediatria foi concebido de acordo 

com a temática central do 30º Congresso da Ordem dos Médi-

cos Dentistas “Problemas e Soluções Clínicas em Medicina 

Dentária”. Este é um tema que aborda uma área de atuação 

do médico dentista que interseta a comunidade e a justiça. 

Os maus-tratos infantis constituem-se como grandes 
problemas para o desenvolvimento das crianças, reper-
cutindo-se mesmo ao longo da sua vida. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), caraterizam-se como 

“abusos ou maus-tratos às crianças, todas as formas de 

lesão física ou psicológica, abuso sexual, negligência ou tra-

tamento negligente, exploração comercial ou outro tipo de 

exploração, resultando em danos atuais ou potenciais para a 

saúde da criança, da sua sobrevivência, desenvolvimento ou 

dignidade num contexto de uma relação de responsabilida-

de, confiança ou poder”. 

Para que os médicos dentistas se tornem mais efetivos 

nesta matéria, é essencial a melhoria da aplicação dos 

mecanismos de prevenção da ocorrência dos maus-tratos, 

da deteção precoce das situações de risco e de perigo, do 

acompanhamento e prestação de cuidados e da sinalização 

e/ou encaminhamento de casos para os serviços competen-

tes, sempre que se justifique, no âmbito de uma eficiente 

articulação funcional. 

1. Quais as expetativas para o 30º congresso OMD?
2. Qual a mensagem principal da sua apresentação? 
3. Quais são os principais desafios que encontra no tema que aborda? Que conhecimento adicional traz sobre 
o tema?
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3. O principal desafio de lidar com este tipo de palestra 

é ser fiel a mim mesmo, mostrar o maior número possível 

de complicações e mostrar o modo de lidar com elas. O ver-
dadeiro conhecimento não é como resolver um proble-
ma, mas como evitar o problema. E esta é a característica 

chave da palestra. Espero que os meus colegas portugueses 

apreciem a palestra e levem algumas mensagens úteis para 

a sua prática clínica, influenciando positivamente os seus 

resultados.

Dr. José Silva Marques

1. Espero (creio poder dizer em nome dos colegas que 

"todos esperamos") que este 30º congresso seja um "regres-

so à normalidade", e mesmo que com as limitações ainda 

impostas pela pandemia, permita a reunião física com troca 

de experiências e de conhecimento que se constituiu ao lon-

go dos anos uma das marcas mais relevantes da medicina 

dentária em Portugal.

2. A SARS-CoV 2 representou e representa para a Humani-

dade um desafio que ainda não foi ultrapassado. A expres-

são desta infeção sistémica inclui também o atingimento 

dos tecidos cervico-faciais. As manifestações orais e perio-
rais são relevantes para o diagnóstico clínico, sobretudo 
nas formas de doença leve e moderada. O médico den-
tista deve saber identificar sinais e sintomas da doen-
ça, tendo sobretudo em atenção que a prevalência da 
pandemia se afigura longa no tempo, por incapacidade 

dos métodos de imunização atuais eliminarem a circulação 

do vírus.

3. Os desafios da SARS-CoV-2 são conhecidos. É uma doen-

ça primariamente respiratória, infeciosa com curso grave. O 

conhecimento sobre o vetor da doença, por ser um vírus de 

identificação recente, não é completo, nem sequer remota-

mente. É um retrovírus, e historicamente a Humanidade tem 

tido muitas limitações no tratamento de retroviroses (recor-

de-se o caso do HIV).

Nesta apresentação procurar-se-á fazer um resumo sobre 

a doença, suas características clínicas e métodos terapêu-

ticos, enquadrando o tema na prática clínica em medicina 

dentária. n

Diana Ribeiro Santos

nica. Na segunda, contextualizar a importância da medicina 

dentária a nível da prova pericial e a valoração probatória. 

3. O principal desafio é apresentar este tema num painel 

de odontopediatria, enquanto médica dentista com atuação 

a nível médico-legal durante 16 anos. Como fazer chegar a 

informação aos colegas médicos dentistas com atuação clíni-

ca a nível da odontopediatria? O segundo desafio é a forma 

como irei privilegiar a minha experiência médico-legal no 

tema abordado, atualmente, após a inclusão dos médicos 

dentistas no Decreto-lei n.º 53/2021 de 16 de junho de 2021 

que procedeu à alteração da Lei n.º 45/2004 de 19 de agos-

to de 2004. A responsabilidade é muito grande. Contudo, 

espero que o binómio, experiência/responsabilidade, traga 

conhecimento prático sobre o tema, nomeadamente a nível 

normativo, e da importância da prova. Este será decerto o 

conhecimento adicional que irá emergir desta apresentação. 

A nível penal, a prova é o elemento essencial para o proces-

so penal. Dentro dos meios de prova, a prova pericial ganhou 

destaque no Código de Processo Penal. Onde a prova pericial 

se enquadra como prova material e, por ser advinda de bases 

científicas, torna-se a prova de maior importância nos casos de 

maus-tratos infantis no âmbito da medicina dentária forense. 

Espero que seja relevado na odontopediatria a importân-

cia da medicina dentária forense, enquanto uma competên-

cia dos médicos dentistas. Por exemplo, na ausência dos 

médicos dentistas com competência em medicina dentária 

forense, nomeadamente a nível das marcas de mordedu-

ra perpetuadas num contexto de maus-tratos pelo possível 

agressor, a prova material poder ser perdida.

Dr. Jon Gurrea

1. Ao longo dos anos, conheci muitos colegas portugueses 

e sou amigo de muitos deles, por isso a primeira coisa que 

espero, como muitos dos participantes, é rever bons ami-

gos depois de um ano e meio que tem sido muito difícil. A 

segunda coisa que espero é ver boas apresentações, real-

mente ligadas à realidade clínica sobre o dogma, e aprender 

com os outros palestrantes. 

2. A principal mensagem da minha palestra é que as com-

plicações com as restaurações cerâmicas podem ser evitadas 

previamente.
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É importante relembrar que os maus-tratos em criança 

são crimes públicos, por isso podem ser denunciados por 

testemunhas ou pessoas que tenham conhecimento do cri-

me. Isto é, contemplado no direito penal. Chama-se direito 

penal ao conjunto das normas jurídicas que ligam a certos 

comportamentos humanos, os crimes, determinadas conse-

quências jurídicas privativas deste ramo do direito. Assim, 

hoje em dia, o conceito de crime é indiscutível em matéria 

dogmática jurídico-penal, é o de que todo o direito penal 

é direito penal do facto punível. Isto é, o facto voluntário 

declarado punível pela lei penal portuguesa, confiando-se 

ao legislador a função de determinar os atos perturbadores 

da ordem social, que são considerados ilícitos, descritos e 

declarados passíveis de pena por lei anterior ao momento 

da sua prática. Portanto, temos crime quando um facto, um 

comportamento humano, é típico, ilícito e culpável. 

Estando definido na lei portuguesa o conceito de crime, 

distinguem-se, para efeitos do processo penal, os crimes 

públicos, semipúblicos e particulares. Os crimes de natureza 

pública são aqueles cujo processo se desencadeia oficiosa-

mente pelo Ministério Público, após aquisição da notícia de 

crime. Se o crime em questão não exige para a respetiva 

promoção processual a queixa ou a acusação particular, a 

denúncia é, pois, obrigatória (ainda que os agentes do crime 

não sejam conhecidos) para as entidades policiais e para os 

funcionários, na aceção do art.º 386.º do Código Penal, quan-

to a crimes públicos de que tomarem conhecimento no exer-

cício das suas funções e por causa delas (art.º 242º do Códi-

go Processo Penal). A denúncia pode ser feita por qualquer 

pessoa, sem prejuízo da existência de denúncia obrigatória 

para certas entidades e categorias de pessoas (nos termos 

do art.º 386º do Código Penal). O enquadramento normativo 

para o médico dentista, bem como para todos os profissio-

nais de saúde, está justificada. 

E, como o limite da prática da medicina dentária vai mais 

além, vamos falar na perspetiva pericial. Isto é, na realização 

de exames médico-legais que permitem descrever e ava-

liar os danos provocados nas vítimas crianças por qualquer 

agressão, ação ou omissão de natureza criminal. Este campo 

clínico de atuação do médico dentista é realizado no âmbito 

das perícias médico-legais na clínica forense. O enquadra-

mento jurídico das perícias médico-legais e forenses foi alvo 

de alteração este ano. O Decreto-lei n.º 53/2021 de 16 de 

junho de 2021 procede à alteração da Lei n. º 45/2004 de 19 

de agosto de 2004, no qual a Ordem dos Médicos Dentistas 

foi ouvida para o novo regime das perícias. No artigo 27º. do 

presente decreto-lei o médico dentista tem um papel funda-

mental na investigação do facto. A propósito desta função 

do médico dentista enquanto perito, serão abordadas for-

mas de atuação em contexto da clínica forense. 

O objetivo desta apresentação, que está incluída no painel 

de odontopediatria, mas é palestrada por um médico den-

tista com prática forense, centra-se em duas vertentes. Pri-

meira, na importância que o médico dentista na sua prática 

diária clínica de odontopediatria tem a nível dos maus-tratos 

infantis e na importância do médico dentista perito a nível 

da clínica forense. Na primeira, pretende-se elucidar as for-

mas de atuação perante um problema de maus-tratos infan-

tis quando o médico dentista está fechado na sua prática clí-
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ASSIM VAI A...

Dr. Rui Falacho 

A área da inteligência artificial (IA) é uma das que mais 

tem evoluído na medicina dentária. Não se trata de 

algo recente e novo, mas sim de um trabalho gradualmente 

desenvolvido nas últimas décadas. Atualmente o crescimen-

to é exponencial devido à capacidade de armazenamento 

e tratamento de grandes quantidades de informação. Na 

medicina dentária, a IA está a ser desenvolvida de forma 

transversal a quase todas as áreas, especificamente na iden-

tificação de estruturas normais e patológicas, diagnóstico 

oral e dentário, redução de complicações pós-operatórias, 

aumento da qualidade de vida, melhoria da tomada de deci-

sões, redução do número de procedimentos desnecessários 

e previsão de resultados de tratamento. Pode também con-

tribuir para melhorar o atendimento clínico e de secretaria-

do ao paciente, bem como ter um papel fundamental na 

gestão das clínicas.

Segundo o Dr. Rui Falacho, “hoje em dia as principais 
tecnologias de IA na nossa área baseiam-se em dois sis-
temas: machine learning e deep learning. Os algoritmos 

de machine learning aprendem por meio de exposição a 

exemplos aleatórios e ajustes graduais que levam à apren-

dizagem em que o algoritmo acaba por identificar padrões 

que podem ser aplicados a novos exemplos com os quais 

nunca antes teve contato”.

O deep learning é um ramo do machine learning em que 

os sistemas não só aprendem padrões, mas também uma 

hierarquia e combinação de padrões com a construção de 

sistemas mais profundos e poderosos. Um exemplo destes 

algoritmos deep learning são as artificial neural networks 

(ANN) que simulam estruturas complexas, compostas por 

pequenas unidades de comunicação que simulam neurónios.

Em medicina dentária, as ANN têm sido cada vez mais 

comuns, dada a sua adequação na análise e classificação de 

imagens ou sinais, permitindo a criação de meios automati-

zados de diagnóstico.

“Como já referi, muitas são as aplicações em medicina 

dentária: radiologia, ortodontia, periodontologia, endodon-

tia, medicina oral, reabilitação oral, entre outras”.

Em radiologia, a IA demonstrou já grande capacidade e 

eficácia na identificação de estruturas anatómicas com taxas 

de acerto semelhantes a clínicos experientes. No que con-

cerne à identificação de patologia dentária, alguns trabalhos 

mostram taxas de precisão entre 75% e 93% e sensibilidade 

entre 75% e 97% na deteção de lesões cariosas com técnicas 

de IA, sendo estes resultados significativamente melhores 

quando comparados com a sensibilidade descrita entre 19% 

e 94% na análise radiográfica por parte de clínicos expe-

rientes. 

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA MEDICINA DENTÁRIA

Uma das tecnologias que tem vindo a evoluir com maior velocidade nos últimos tempos no setor da 
medicina dentária tem sido a Inteligência Artificial (IA). A IA tem registado um crescimento exponencial 
devido à capacidade de armazenamento e tratamento de grandes quantidades de informação e está, 
atualmente, a demonstrar o seu potencial no suporte ao diagnóstico dentário, com machine learning e 
deep learning, oferecendo melhorias na utilização de software de gestão ou impressão 3D, por exemplo.

Dr.
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Em periodontologia a IA consegue já detetar e distinguir 

com precisão de 90% a 98% formas agressivas e crónicas de 

periodontite. Redes neurais demonstraram também capaci-

dade para orientar a decisão clínica de preservar ou extrair 

dentes, entre várias outras possibilidades.

A ortodontia é uma das áreas em que a IA tem maior 

relevância. Desde algoritmos que podem auxiliar na deci-

são clínica de extração dentária prévia à terapia ortodônti-

ca, com taxas de precisão entre 80% e 93% na determina-

ção de quais as extrações necessárias em cada situação, até 

complexos algoritmos criados a partir da informação que os 

clínicos fazem chegar a empresas da área e que muito bre-

vemente pretendem assumir o planeamento dos casos de 

forma automatizada (na minha opinião pessoal, um erro em 

que a classe incorre voluntariamente).

Em endodontia é já hoje possível minimizar erros no tra-

tamento relacionados com as distintas morfologias radicula-

res sem necessidade de recorrer a exames complementares 

de diagnóstico como o CBCT. Através de IA, um algoritmo 

aprendeu com a análise de centenas de exames tomográfi-

cos, nos quais diagnosticou a presença ou ausência de dife-

rentes morfologias, permitindo correlacionar esses dados 

com as imagens obtidas por radiologia 2D e assim possibili-

tando uma interpretação dessas radiografias e obtenção de 

diagnóstico sem necessitar do CBCT. A precisão desta técnica 

ronda os 87%.

A medicina oral também beneficia da IA para a deteção e 

diagnóstico diferencial de lesões intraorais. A deteção des-

tas lesões tem taxas de precisão semelhantes às de espe-

cialistas altamente treinados no diagnóstico de lesões orais. 

Apesar da performance semelhante, a IA apresenta uma 

diferenciação significativa no que concerne ao tempo de 

diagnóstico, sendo que trabalhos mostram tempos médios 

de 23 minutos para que especialistas cheguem a um diag-

nóstico, comparativamente com 38 segundos obtidos quan-

do utilizados algoritmos de IA.

Até mesmo na educação a IA tem um papel fulcral através 

do desenvolvimento de realidade virtual (VR) e realidade 

aumentada (AR), que permitem uma imensidão de possibi-

lidades letivas, entre as quais é possível destacar a sobrepo-

sição virtual em AR de informações e planeamento cirúrgico 

ou restaurador.

“Contudo, a IA não apresenta exclusivamente vantagens. 

A atual questão sobre como são armazenados, tratados e 

partilhados os dados necessários à construção de algoritmos 

é o principal impedimento de um crescimento ainda mais 

acelerado. Torna-se assim fundamental criar estratégias 

para promover a confidencialidade, privacidade e segurança 

dos pacientes.

A ambiguidade na atribuição de responsabilidades em 

caso de falha constitui outro problema significativo na 

implementação da IA”. 

“Embora não haja atualmente dúvidas acerca das 
potencialidades da IA em medicina dentária, esses sis-
temas estão muito longe de poder substituir os profis-
sionais de saúde, sendo, por conseguinte, necessário tomar 

esta tecnologia como um meio fundamental de auxílio à 

prática clínica, integrando-a de forma gradual e segura no 

workflow diário.

Educação contínua e académica é crucial para este avan-

ço tecnológico e clínico, mas a maioria das instituições 

não está ainda dotada de equipamentos ou massa crítica 

conhecedora”.

Dr. Miguel Stanley 

“Hoje em dia já usamos inteligência artificial na medi-

cina dentária, embora muitas pessoas possam não saber 

realmente sobre o assunto. Por exemplo, existem algu-

mas empresas de alinhadores que já incorporam a inte-

ligência artificial no seu processo de fabrico. Se com-

preendermos como acontece a aprendizagem “machine 

learning”, estes processos tornar-se-ão mais fáceis com o 

tempo e tornarão as coisas mais rápidas, mais previsíveis, 

mais precisas e, espera-se, mais acessíveis, não só para o 

médico dentista, mas também para o paciente”, explica o 

Dr. Miguel Stanley.

Existe ainda o caso, por exemplo, da Biotech Dental com a 

Lucy, a sua inteligência artificial que já hoje pode conceber 

uma prótese parcial, com base num scan intra-oral. 

“Na verdade, já vi este trabalho, e é bastante impressio-

nante. Acredito que no próximo ano ou dois, a Lucy não só 

irá gerar automaticamente próteses parciais, mas também 

pontes, guias cirúrgicos, e muito mais. Estou muito entusias-

mada por poder trabalhar com esta empresa e esta incrível 

tecnologia”. 

Para o Dr. Miguel Stanley, um dos aspetos interessan-
tes da inteligência artificial está no controlo da quali-
dade. “Temos o exemplo do meu amigo, Dr. Kyle Stanley 

de Los Angeles, que está a trabalhar com uma IA chamada 

Pearl que já está a ser utilizada por companhias de seguros 

para localizar fraudes em reclamações de seguros dentários. 

Uma das coisas interessantes de Pearl é que ela foi treina-

da para encontrar médicos dentistas que estão a mentir e 

a dizer que estão a fazer coisas que não estão. A fraude é 

uma indústria multibilionária nos EUA. Penso que eles serão 

muito bem-sucedidos. Esta é uma ferramenta importante e 

tristemente necessária”.

O Dr. Miguel Stanley partilha ainda a visão de que exis-

tem muitas clínicas em todo o mundo que fazem coisas na 

cavidade oral, diferentes do que foi proposto ao paciente. 

Alguns clínicos utilizarão materiais mais baratos do que os 

que defendem nos seus websites, outros mudarão o plano 

de tratamento sem deixar o paciente saber, ou serão mui-

to mais agressivos na intervenção, sem transmitir isso ao 

paciente, e penso que estamos lentamente a entrar numa 

era em que o paciente ou consumidor é rei nos cuidados de 

saúde. Enquanto antes não existia a oportunidade de criticar 

a palavra final soberana de um médico, hoje, a inteligência 

artificial, desempenhará inevitavelmente um papel impor-

tante para ajudar a compreender se ocorreu erro humano, 

ou fraude real.

“Tenho um slide que faz parte da minha palestra Slow 

Dentistry, que mostrei pela primeira vez em Chicago, em 

2020, na última reunião que tive em fevereiro, antes da pan-

demia, e esse slide diz: “A IA saberá o que fez de errado”.

O Dr. Miguel Stanley defende que esta é uma boa altu-

ra para começar a praticar uma medicina dentaria minima-

mente invasiva e eticamente orientada porque nos próximos 

anos os pacientes poderão ir a uma plataforma de inteligên-

cia artificial para avaliar a qualidade do tratamento, e muito 

provavelmente, começarão a existir muitos processos judi-

ciais. Portanto, é uma boa altura para se concentrar na ética 

e na alta qualidade. 

A principal utilização da inteligência artificial atual-
mente utilizada é na tecnologia de alinhadores, diagnós-

tico como as descritas anteriormente. Em breve a inteligên-

cia artificial será integrada na tecnologia de digitalização iOS 

para assegurar que a digitalização intra-oral é de boa qua-

lidade, mesmo antes de terminar a digitalização, ajudando 

de facto a melhorar a qualidade das digitalizações e do tra-

balho final.

No seu entender, os principais benefícios desta tecnolo-

gia serão ajudar a mitigar os erros, melhorar os diagnóstico, 

melhorar a eficácia global do planeamento do tratamento, 

e a comunicação do paciente através de diagnósticos mais 

inteligentes e planos do tratamento imparciais, uma vez que 

a inteligência artificial não tentará vender algo, apenas dirá 

ao paciente exatamente quais são as melhores soluções do 

mercado, em qualquer momento. 

“Penso que isto irá realmente ajudar as comunidades 

dentárias em todo o mundo e oferecer uma melhor e mais 

intelgente medicina dentária aos seus pacientes. No outro 

lado disso, os médicos dentistas e grupos que têm feito tra-

tamentos de menor qualidade terão muita dificuldade em 

fazer parte desse universo, por isso é uma altura incrível 

para investir na educação, melhorar a  tecnologia, o  know-

-how e concentrar-se em tratamentos éticos e minimamente 

invasivos e praticar Slow Dentistry”, afirma o Dr.Miguel Stan-

ley que acrescenta ainda que “é tempo de começar a fazer 

o que diz estar a fazer, pois a inteligência artificial apanhará 

muito rapidamente a fraude, e isto já está a acontecer na 

América. Não creio que iremos comprar software de inte-

Dr.
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ligência artificial para as nossas clínicas neste momento, a 

menos que seja proprietário de uma grande rede de clínicas. 

Penso que a própria inteligência artificial será incorporada 

em serviços na nuvem, tais como os que concebem os seus 

alinhadores, guias cirúrgicos e fazem diagnósticos e planos 

de tratamento”.

Dr. Manuel Neves

Para o Dr. Manuel Neves, um diagnóstico correto é a base 

fundamental para a realização de um bom tratamento nas 

mais diversas áreas da saúde e este só pode ser estabelecido 

através de um estudo profundo das condições do paciente. 

O aparecimento de “meios de diagnóstico acessórios”, 

muito básicos no início do século passado, deram um sal-

to qualitativo significativo com o aparecimento do RX. “Na 

medicina dentária, mais nada existia ou era usado como 

meio de diagnóstico acessório durante muitos anos. Só há 

poucas décadas quando os computadores se juntaram aos 

RX e apareceu a TAC, se deu mais um salto na ajuda ao diag-

nóstico”, afirma.

Deve considerar-se “meios de diagnóstico acessório” 

todos os meios disponíveis, seja por máquinas, softwares, 

etc., que tentando imitar a rede neural do cérebro humano 

criando uma “inteligência artificial “, ajudam a obter diag-

nósticos corretos que levam a tratamentos mais eficazes. 

“A inteligência artificial combinada com o cérebro 
humano pode levar a medicina a fazer coisas incríveis. A 
inteligência artificial vai tornar o médico dentista mais 
perfeito no seu trabalho, mas é importante que o conhe-
cimento científico, a inteligência emocional e o jura-
mento de Hipócrates a acompanhem sempre”.

Na sua perspetiva, na medicina dentária os meios de 

diagnóstico acessórios mais comuns e mais usados que 

utilizam inteligência artificial, ainda estão ligados à radio-

logia. Estes tornaram as imagens disponíveis com melhor 

qualidade visual, maior exatidão, e muito importante, com 

menor exposição do paciente à radiação. A versão em 

CBCT da TAC na medicina dentária reduziu muito a radiação 

utilizada e tornou-se “obrigatória”, em diversas áreas da 

medicina dentária, sobretudo em atos cirúrgicos. Também 

a revelação digital das imagens com scanners de peliculas 

radiográficas e o RVG, tornaram a vida do médico dentista 

mais fácil.

Com uma utilização com enorme crescimento nos últimos 

dez anos, os scanners intraorais já são utilizados em Portu-

gal há pelo menos 25 anos. Estes permitem a captação de 

imagens de preparos dentários na prótese fixa, eliminando 

as impressões analógicas, modelos de gesso, enceramento, 

etc., até obtenção das próteses fixas. Em suma o que hoje se 

passou a chamar de fluxo digital. 

Assim, os scanners intraorais, estão hoje muito mais efica-

zes, captando arcadas completas e oferecendo a hipótese de 

moldar pilares quer dentários, quer de implantes (Scanbo-

dy). Mas ainda existe muita margem para evoluir e para se 

tornarem mais acessíveis aos bolsos de todos os médicos 

dentistas. 

“São muito caros ainda, para uma tecnologia que ainda 

não é superior aos métodos analógicos, nem em qualidade, 

nem em rapidez na toma de impressões na prótese”.

“E a realidade hoje é que juntamos tudo, o CBCT, os scan-

ners intraorais e faciais, computadores com processadores 

potentes, placas gráficas a corresponder, softwares que 

agrupam toda a informação obtida e impressoras 3D fica-

mos com a possibilidade de construir ferramentas fantás-

ticas para, juntamente com a nossa massa cinzenta, muito 

estudo e trabalho, darmos aos nossos pacientes tratamentos 

de qualidade que seriam impensáveis no início deste século. 

Mas se esquecermos o lado humano da medicina, as máqui-

nas de nada servirão, transformando quem delas se serve 

num simples e perigoso robot”, conclui.

Dra. Elena Cerviño 

Atualmente o uso de inteligência artificial é uma ferra-

menta fundamental na medicina e medicina dentária. 

“De entre as inúmeras utilizações, gostaria de focar e 

salientar um dos grandes benefícios, que é a possibilidade 

desta tecnologia dispor de um algoritmo capaz de analisar 

um enorme volume de dados e fazer diagnósticos de estado 

de saúde oral extremamente precisos, sendo possível, ou 

assim se espera, que a sua utilização quotidiana leve a con-

clusões clínicas com um rigor superior às que são apresen-

tadas hoje pelo médico mais competente do mundo. Não se 

tratará nunca de substituir, mas de complementar”, explica 

a Dra. Elena Cerviño.

Do ponto de vista do usuário (paciente), a IA tem inúme-

ras vantagens sendo que a principal é permitir o acesso, 

através de imagens 3D reais, do estado da cavidade oral, 

e todas as orientações sobre os cuidados necessários para 

manter a saúde oral.

Para a Dra. Elena Cerviño, para além do diagnóstico inicial, 

existem ainda outros benefícios para a saúde oral do pacien-

te como a identificação de cáries iniciais ou necessidade 
de profilaxia; Previsibilidade e proposta de tratamentos 
mais adequados para cada tipo de problema; Identifica-
ção de riscos para os dentes e gengivas devido aos hábi-
tos de alimentação e falta de cuidados na higiene e o 
ainda o facto de evitar deslocamentos e marcações de 
consultas presenciais desnecessárias.

A medicina dentária tem seguido a via da especializa-

ção de tratamentos e normalmente esta visão “tunelizada” 

dos problemas retira uma visão holística ao diagnóstico. Os 

algoritmos da IA permitem que um médico dentista que não 

tenha todo o conhecimento de todas as especialidades pos-

sa detetar patologias e encaminhar o paciente ao especialis-

ta certo para o problema em questão.

Segundo a visão da Dra. Elena Cerviño, outro dos benefí-

cios da IA no tratamento ortodôntico é o facto de, nos doen-

tes ativos, existir a possibilidade de monitorizar o tratamen-

to remotamente, conseguindo assim realizar uma avaliação 

prévia para poder alertar sobre o processo do tratamento e 

identificar que pode não estar a decorrer como esperado.

“A pandemia de 2020 deixou-nos uma mensagem de que 

a IA é um elemento básico que devemos ter disponível nas 

nossas consultas para poder fornecer ao doente a mais alta 

tecnologia e o mais alto nível de ferramentas de diagnósti-

co e desse modo providenciar um serviço que permita rea-

lizar e controlar tratamentos desde as suas casas sem ter 

que comparecer à consulta. No IAD (International Advanced 

Dentistry) utilizamos tanto para fazer um diagnóstico prévio 

para os futuros pacientes de primeira vez, como para os que 

já se encontram em tratamento”.

Em medicina dentária a IA pode ser usada em diversas 

situações clínicas, mas é no diagnóstico que nesta fase tem 

maior preponderância, por exemplo, na interpretação de 

ortopantomografias, identificando problemas que podem 

ir desde a cárie dentaria até às perigosas lesões radio-

transparentes dos maxilares que muitas vezes são dete-

tadas em consultas de rotina. Estima-se que um software 

de IA, devidamente programado para o efeito, consiga um 

diagnóstico de cárie 20% mais eficaz do que um médico 

dentista experiente, uma vez que um computador não é 

influenciado pelos mesmos estímulos ou dúvidas do que 

um ser humano.
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Nos últimos cinco anos têm sido dados passos extraor-

dinários no sentido de implementar IA nos consultórios de 

medicina dentária com a introdução de sistemas “deep lear-

ning”. Estes sistemas já estão cada vez mais preparados não 

só para ler bases de dados, como para processá-las e ana-

lisá-las de forma crítica, imitando a forma como o cérebro 

humano trata a informação.

A tecnologia esta cada vez mais presente nos consultórios 

dentários, seja nos aparelhos ortodônticos, no tratamen-

to de doenças gengivais e periodontais ou para clarear os 

dentes, a medicina dentaria está sempre a surpreender com 

novidades que beneficiam os pacientes.

“Na minha opinião o scanner intraoral é uma das primei-

ras ferramentas e a mais produtiva que usamos com IA. 

Extremamente importante na reabilitação morfofuncional 

do paciente pois tem na sua constituição um simulador de 

resultados incorporado. Desse modo podemos mostrar ao 

paciente o resultado em poucos minutos após a digitalização 

de toda a cavidade oral. Esta tem sido uma das grandes solu-

ções de comunicação com os nossos pacientes para poder 

explicar de uma forma mais abrangente os problemas que 

apresentam e como poderemos solucionar”.

A Dra. Elena Cerviño realça ainda a importância da tecno-

logia de Dental Monitoring (Dentogo®) que no seu caso tem 

sido uma excelente ferramenta para monitorar tratamentos 

ortodônticos com alinhadores. O IAD é uma clínica com um 

número de pacientes estrangeiros muito significativo que a 

procuram regularmente para tratamentos dentários e orto-

dontia. “Nos meus pacientes que vivem fora de Lisboa e, 

que, por razões pandémicas ou outras não podem ir à con-

sulta com regularidade, esta tecnologia tornou-se essencial 

na comunicação entre mim e o doente, na avaliação da pro-

gressão do tratamento”, explica.

O Dental Monitoring® é, na sua perspetiva, um produto 

muito bem desenvolvido porque a monitorização dentária 

consegue detetar qualquer desadaptação dos alinhadores 

e alertar os pacientes que precisam usar o mesmo alinha-

dor por mais dias, ou mesmo usar dispositivos que possam 

ajudar e a melhorar essa desadaptação, (uma variedade de 

peças onde o paciente morde) melhorando o resultado.

O monitoramento dentário é uma ferramenta muito pode-

rosa, pois pode substituir a consulta presencial, melhorando 

sem dúvida a rentabilidade da clínica, e diminuindo o núme-

ro de consultas presencias (fator extremamente importante 

em tempos de pandemia).

Os benefícios do acompanhamento médico dentário 
ao nível do tratamento ortodôntico são muitos, uma vez 

que é mais económico e simples de utilizar, sendo que hoje 

em dia todos os pacientes, até crianças, possuem smartpho-

nes, fazem o download da aplicação e podem tirar fotos 

sequenciais e calibradas (Dentogo®) com facilidade.

“Na nossa clínica apostamos em tecnologia de alto nível. 

Porque acreditamos que é o melhor investimento para dar 

tratamentos de alto nível. Para usar a monitorização em 

medicina dentaria não é necessário fazer um grande investi-

mento porque nós pagamos por cada paciente uma pequena 

quantia mensal. Usando essa tecnologia, o paciente poupa 

a viagem para ir à consulta e nós poupamos o tempo de 

cadeira. É um rácio que todos os gestores de clínica gostam, 

porque o tema, tempo de cadeira/produtividade ganha ago-

ra uma nova dimensão”.

Apesar de tudo isto, ainda existem algumas limitações 

devido à heterogeneidade da qualidade das máquinas foto-

gráficas dos smartphones ou pela da visibilidade de toda a 

cavidade oral que por vezes fica comprometida.

“Eu pessoalmente gostaria de poder ver melhor as vistas 

oclusais dos pacientes e penso que é nesse campo que a IA 

ainda tem de melhorar”

Daniel Lopes

“Caminhamos para o momento em que, por exemplo, 
quando fizermos um enceramento diagnóstico, o sof-
tware vai recorrer da informação que tem, e dizer-nos 
com uma exatidão impressionante qual a morfologia a 
usar, a correta DVO, etc. ao alcance de um click…”

Daniel Lopes acredita ainda que os laboratórios nacio-

nais têm uma apetência natural para estarem sempre na 

linha da frente a nível tecnológico, e num mundo global, o 

acesso às tecnologias “high-end” espalham-se mais rapi-

damente. 

Apesar de, na sua opinião, existirem sempre tecnologias 

que ainda não estão globalizadas, principalmente porque 

ainda não foram utilizadas para o seu uso generalizado ou 

porque ainda não ultrapassaram a sua fase embrionária, ou 

de estudo. Daniel Lopes antevê um futuro onde a tecno-
logia de impressão é o caminho a seguir, uma vez que 

esta tecnologia aditiva é melhor do que a subtrativa, e aca-

bará por substituir esta porque mais acessível, oferece aca-

bamentos mais perfeitos em estruturas com contornos mais 

complexos, oferece maior otimização de recursos, e logo é 

mais sustentável. 

Daniel Lopes explica que neste momento, esta tecnologia 

ainda não é suficientemente competitiva porque as mate-

riais estéticas não estão ao nível dos existentes, e isto deve-

-se à industria ainda estar a amortizar os investimentos fei-

tos nos existentes. 

 Quanto à adesão e adaptação por parte dos laboratórios, 

Daniel Lopes afirma que esta tem sido bastante boa, apesar 

de ainda estar longe do ideal, uma vez que é necessário 
perceber que já não estamos a falar do futuro. 

“A tecnologia digital tem uma curva de aprendizagem, 

que demora o seu tempo. E quem só agora entra tem de 

correr atrás do tempo perdido.  Quem não tem esta tecno-

logia no seu laboratório, já nem consegue ser competitivo.  

Não consegue oferecer o nível de precisão, nem a previsi-

bilidade que nos oferecem os sistemas atuais. A meu ver, o 

não investimento nesta tecnologia prende-se com o custo, 

formação e técnicos de CAD em falta. Julgo que durante o 

próximo ano o investimento será forte. Se me permitem a 

dica, apostem em sistemas abertos”, conclui. 

Luciana Beleza (TPD)

Luciana Beleza acredita que, no imediato, o uso de IA 

pode beneficiar os procedimentos de reabilitação oral com 

a otimização do tempo, prevenção e deteção de doença.  A 

recolha de dados constante e a capacidade operacional e 

logística de processar as informações de forma rápida e efi-

ciente, agilizando todo o processo clínico e laboratorial, é 

sem dúvida benéfica para a reabilitação oral.

Esta auxilia a identificação dos melhores tratamentos e 

processos operacionais a melhorar planeamentos, aumentar 

a assertividade e aprovação do plano de tratamento.

“Através da recolha de informação como a idade, o sexo, a 

raça, etc. pode alertar para uma possível doença e ajudar a 

prevenir a mesma. Por exemplo, o vasto e crescente arma-
zenamento de dados pode permitir a deteção de cáries. 
Um software pode estar programado, ou seja, abastecido de 

informação sobre dentes saudáveis e dentes cariados e atra-

vés da IA vai perceber e alertar qual o dente que apresenta 

doença”, afirma a técnica de prótese dentária.

Daniel Lopes, Incisal Dental Lab

Quando questionado sobre como os conceitos “IA” e “machi-

ne learning” podem auxiliar a área da prótese dentária. Daniel 

Lopes julga que ainda não existe uma consciência por parte 

dos profissionais da área da forma como a IA pode potenciar 

as suas profissões, beneficiando, acima de tudo, o paciente.

Daniel Lopes crê também que machine learning se apli-

que mais, como conceito do que IA, porque esta concep-

tualmente, preconiza que a máquina seja capaz de aplicar a 

lógica no momento da decisão. “Ainda não atingimos esse 

ponto (Felizmente)”.

O machine learning, apesar de não ser recente na medicina 

dentária, tem tido um crescimento exponencial nos últimos 

anos, seja na clínica ou no laboratório. Desde os softwares 

de diagnostico clínico ao CAD/CAM. Os sistemas utilizados 

demonstram já grande inteligência, nomeadamente nas fer-

ramentas de CAD que permitem adaptar estruturas anató-

micas e morfologicamente corretas a modelos digitalizados.

Um dos pontos do machine learning que tem captado 

a atenção de Daniel Lopes são os sistemas associados aos 

scanners intra-orais. 

“O machine learning aprende do processamento de dados 

e através da aplicação de algoritmos toma as decisões “on 

the going” … isto de uma forma simplista. Ora se neces-

sita de dados, e aqui entra aquilo a que se chama de “big 

data”, que assenta em quatro pilares, sendo eles – velocida-

de, volume, variedade e veracidade - (the 4 v´s), reparem 

naquilo que os scanners intra orais estão neste momento 

a fazer. Estamos a assistir à maior recolha global de dados 

relativos à cavidade oral. Tudo isto armazenado na cloud, 

com informações como a idade, sexo, raça, etc. E isto cresce 

exponencialmente de dia para dia”. 
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Existem várias tecnologias na área da saúde. Na saúde 
oral destacam-se os scanners intra-orais, os softwares 
de diagnóstico clínico, os softwares de CAD e de CAM, as 
impressoras e as fresadoras. 

“Confesso que a relação entre tecnologia e saúde sempre 

me fascinou. Estamos a um nível bastante bom na área da 

saúde oral. Na minha opinião, estas soluções vieram dina-

mizar ainda mais os laboratórios, mesmo aqueles que ini-

cialmente estavam reticentes, acabam por sentir a necessi-

dade de otimizar o tempo, os procedimentos e a qualidade 

do trabalho. Está tudo num click. Ou seja, workflow digital”. 

Para Luciana Beleza, com a utilização da tecnologia, o tra-

balho a realizar chega mais rápido ao laboratório e nesse 

instante em que o técnico recebe os ficheiros digitais, ava-

lia-os e pode dar início ao protocolo, isto versus aguardar 

a chegada do trabalho ao laboratório, vazar a impressão a 

gesso e aguardar que tome pressa para avaliar o modelo de 

trabalho, quando não tem que aguardar por algum material 

em falta. Outro exemplo é na elaboração de um enceramen-

to de diagnóstico, um passo crucial para um planeamento de 

sucesso, o uso destas tecnologias reduz o tempo de trabalho 

de uma forma abrupta e sempre sem descuidar a função e a 

estética. Com um software de desenho o técnico pode alcan-

çar o mesmo ou melhor resultado num espaço de tempo 

menor, pois existe uma variedade de bibliotecas de morfo-

logia dentária inclusive de técnicos de renome. 

“Poderia continuar a dar exemplos, pois são inúmeras as 

vantagens da utilização destas soluções, o balanço é bas-

tante positivo”.

Quanto aos principais benefícios deste tipo de tecnolo-

gias, a IA na saúde é capaz de fornecer inúmeros benefícios, 

tais como a melhoria de tomada de decisões; o aumento da 

automação; a previsibilidade; a redução de erros, riscos e 

custos operacionais; o atendimento otimizado; a maior pre-

cisão dos diagnósticos; a otimização do armazenamento de 

dados; a ampla base de dados para diagnósticos precoces; 

softwares ágeis e prontuários terapêuticos digitais; a otimi-

zar procedimentos, entre outros.

“Hoje em dia, a meu ver, qualquer técnico atinge mais 

facilmente um bom resultado. Estudar é fundamental. Já não 

existe o “estudar até X anos e trabalhar”, não na era em que 

estamos de constante evolução tecnológica. Ou seja, deixou 

de ser a técnica, mas a tecnologia o fator predominante”! 

Quanto às principais limitações sentidas Luciana Beleza 

aponta, quer a nível clínico quer laboratorial, o valor dos 
investimentos em tecnologias atuais e futuras, apesar 

de ser uma condição sine qua non no desenvolvimento do 

setor. 

Outras das limitações sentidas é a qualificação profis-
sional para o uso destas tecnologias e a adaptação dos 
laboratórios que estão habituados aos métodos antigos e 

precisam de absorver todo o know-how adquirido até agora 

pelos laboratórios que ingressaram inicialmente.

“O fortalecimento da relação Homem-Máquina. A forma-

ção direcionada a estas tecnologias é essencial para que o 

emprego destes recursos esteja diretamente ligado a novos 

postos de trabalho/novas profissões, tardando assim o efei-

to de questões como “Substituição do homem pela máqui-

na?” ou “Quais serão as funções que iremos exercer no novo 

ecossistema de trabalho?””

“Não existe o “voltar atrás”. A IA suscita debates por todo 

o mundo e está/estará cada vez mais presente nas nossas 

vidas pessoais e profissionais. É urgente a formação para a 

atual e futura IA!”

Juan Molina
 

O Juan Molina partilha a opinião de que tem havido muitas 
dúvidas entre os profissionais mais tradicionais, embora 
a mudança geracional, novos materiais e técnicas 
tenham transformado o uso da tecnologia clínica numa 
realidade. “Nesse aspeto, uma vez que usamos tecnologia 

e gestão da informação na clínica, entramos no campo da 

IA e da sua secção preditiva”.

“É importante compreender que o que interpretamos de 

inteligência artificial é o conceito geral de como as máquinas 

e a tecnologia devem coexistir com as pessoas no futuro, 

ajudando a ser mais eficazes e conscientes das situações. 

No nosso caso, eficácia dos tratamentos da nossa clínica ou 

laboratório”.

Para melhor compreender estes conceitos, o Juan Molina 

acredita que devem entender que a IA é composta, entre 

outros, pelos conceitos que devem ser desenvolvidos, tais 

como: machine learning (a capacidade das equipas para 

aprender); Robótica aplicada (sistemas autónomos que 

podem executar tarefas de forma mais rápida e eficiente 

e que facilitam as tarefas das pessoas) e machine thinking 

(mais perto de processos complexos como carros autóno-

mos).

“Quando alguém fala sobre Business Intelligence, Data 

Analysis, etc. está a falar de pequenos componentes de IA, 

aplicados aos dados. Voltando ao sector médico-dentário, 

poderíamos dizer que a parte da análise de dados e, portan-

to, da aprendizagem automática, isto é, ser capaz de prever 

tratamentos e tendências do paciente com base no seu perfil 

de consumidor e pessoa é uma realidade e devemos traba-

lhar isso apenas com empresas especializadas”.

Para o Juan Molina, Portugal é um país líder no uso 
da tecnologia, sendo que “a visão dos profissionais está 

à frente de outros países, e também acredito que a OMD 

desempenha um papel importante no apoio ao desenvolvi-

mento da formação e partilha do conhecimento do que está 

a acontecer”.

Atualmente, a IA está a ser utilizada no setor dentário na 

conceção de novos materiais e novas tecnologias, existem 

grandes empresas que estão a desenvolver equipamentos 

mais eficientes devido aos dados e análise de milhares e 

milhares de profissionais. Desta forma podem encontrar-se 

unidades de tratamento mais eficientes, práticas e confortá-

veis. Ou graças à análise preditiva de milhares de imagens 

3D pode demonstrar dados de maior qualidade.

“Na minha opinião, a tecnologia de dados e a informa-

tização da clínica são o primeiro passo da IA na clínica. O 

próximo é fazer com que toda a tecnologia coexista num 

único guarda-chuva, ou seja, criar um ecossistema tecnoló-

gico digital para melhorar todo o nosso ambiente e ser mais 

eficiente, rentável e com uma maior qualidade de cuidados 

com o paciente”.

Quanto ao processo de adesão e adaptação por clínicas 

dentárias e médicos dentistas a tecnologias como a IA, o 

Juan Molina acredita que a média do uso da tecnologia 
na Europa, nas clínicas dentárias é de aproximadamente 
22-25%, impulsionada pelos países do Norte e da Europa 

Central, Espanha encontra-se nos 5-8%, enquanto Portugal 

ronda os 10%. 

“No que diz respeito aos médicos dentistas, creio que a 

mudança demográfica do profissional em Portugal com 

11.640 profissionais e um crescimento de 3,8% em 2020 é 

uma referência clara no futuro digital da medicina dentária. 

Onde, além disso, os profissionais já estão mais de 60% des-

de 2019. Por isso, as formas, estilo, organização e eficiência 

nas clínicas estão a mudar e isso ajudará os médicos dentis-

tas a melhorar a qualidade dos tratamentos, bem como a 

comunicação com o paciente”. n

Juan Molina, president of Fenin’s Dental Sector and Expert in 
Efficient Transformation
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CLÍNICA

O USO DE CÉLULAS ESTAMINAIS DA POLPA DENTÁRIA 
DECÍDUA – UMA REVISÃO DA LITERATURA

Introdução
Células estaminais (CsE) são células indiferenciadas, pluri-

potenciais, que podem dividir-se e multiplicar-se por um 

longo período de tempo, diferenciando-se numa série diver-

sificada de tipos e tecidos especializados de células1-2. 

Em relação à origem, as CsE podem ser classificadas em 

células estaminais embrionárias (CsEE) e células estaminais 

adultas (CsEA)2. As CsEE são derivadas da massa celular 

interna do blastocisto e formam todos os tipos de células, 

sendo, portanto, pluripotentes2.

Por outro lado, as CsEA estão presentes em vários teci-

dos pós-natais e são responsáveis pela renovação normal 

do tecido, bem como pela regeneração e cicatrização após 

lesões2. As células estaminais mesenquimais (CsEM) cons-

tituem um tipo de CsEA2. Desde que foram descritas pela 

primeira vez em 1966, o interesse clínico e biológico nas 

CsEM aumentou e foram propostos critérios mínimos para a 

identificação das mesmas: aderência a superfícies de cultura 

plástica, potencial de diferenciação osteogénica, adipogéni-

ca e condrogénica in vitro, bem como expressão de determi-

nados antigénios de superfície e ausência de expressão de 

certos marcadores hematopoiéticos e endoteliais e do anti-

génio leucocitário humano-DR2. 

As CsEM podem ser isoladas de diferentes locais, como a 

partir da medula óssea, do cordão umbilical, da placenta e 

dos tecidos adiposo e dentário2. 

As células estaminais dentárias (CsED) têm ganho desta-

que nos últimos anos devido à sua acessibilidade, plastici-

dade e potencial de diferenciação3. Tem havido, portanto, 

um interesse crescente no seu uso na medicina regenera-

tiva para o tratamento de várias doenças humanas2. Vários 

tipos de CsED humanas foram identificados, incluindo as do 

ligamento periodontal, dos folículos dentários de terceiros 

molares, da polpa dentária de dentes permanentes e da pol-

pa dentária de dentes decíduos esfoliados3 (Figura 1). 

Objectivos
Realizar uma revisão da literatura científica atual sobre a 

utilização de células estaminais da polpa dentária decídua, 

as suas técnicas de recolha, isolamento e armazenamento, 

as suas aplicações e limitações, bem como as perspectivas 

existentes de desenvolvimento e investigação nesta área.

Metodologia de pesquisa
Para a elaboração da presente revisão, realizou-se uma 

pesquisa de artigos científicos recorrendo ao motor de busca 

Google Academics e às bases de dados eletrónicas B-on e 

MEDLINE/PubMed. Foram utilizadas as palavras-chave “stem 

1 Dra. Inês Almeida
2 Prof. Dr. Fernando Almeida

cells”, “dental pulp” e “deciduous teeth”. A pesquisa foi limi-

tada a artigos publicados em língua inglesa, espanhola e 

portuguesa até março de 2021. Foi ainda feita uma pesquisa 

no site da American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD).

Resultados

1. Células Estaminais de Dentes Decíduos Humanos Esfo-
liados (SHED – Stem Cells from Human Exfoliated Deci-
duous Teeth)

As SHED foram obtidas pela primeira vez por Miura e cola-

boradores, em 2003, e são encontradas na polpa dentária de 

dentes decíduos, apresentando-se como células dentárias 

imaturas, não especializadas e capazes de se transformar 

em tipos de células especializadas por um processo conheci-

do como diferenciação2,4,5. Estas células surgem na 6ª sema-

na de desenvolvimento humano embrionário, a partir de 

células da crista neural, e a comunidade científica acredita 

que o seu comportamento difere do das células estaminais 

pós-natais4,6. 

Semelhantes às CsEM, as SHED exibem morfologia seme-

lhante a fibroblastos, aderem à superfície de cultura de teci-

dos plásticos, expressam marcadores de superfície de CsEM 

e têm capacidade de diferenciação multipotencial7.

Em comparação às células estaminais da polpa dentária 

de dentes permanentes, as SHED apresentam maior taxa de 

proliferação celular, menor tempo de duplicação da popula-

ção e maior potencial clonogénico, sugerindo serem menos 

maduras e, portanto, possuírem o potencial de se desenvol-

verem numa variedade mais ampla de tipos de tecido2,4. A 

maior taxa de proliferação verificada nas SHED pode dever-

-se à alta expressão de genes relacionados com a prolifera-

ção celular e matriz extracelular nestas células em compa-

ração com células estaminais da polpa dentária de dentes 

permanentes7.

As SHED são capazes de se diferenciar em adipócitos, con-

droblastos, osteoblastos, odontoblastos, células musculares 

e linhas celulares neurais, in vitro2. In vivo, não se diferen-

ciam diretamente em células osteogénicas, mas induzem a 

formação óssea, além de formarem neurónios, adipócitos, 

odontoblastos, de auxiliarem no processo de angiogénese e 

de orientarem a erupção dos dentes permanentes2-4. 

2. Recolha e Isolamento de SHED

A técnica de recolha e isolamento de SHED é simples e 

não invasiva, sendo indolor para o paciente pediátrico4,8. As 

crianças perdem os dentes decíduos, o que cria a oportuni-

dade para recuperar e armazenar esta fonte de células esta-

minais6. Contudo, nem todos os dentes têm o mesmo poten-

cial para recolha de SHED4.

Fig. 1. Desenho esquemático que ilustra fontes de CsEM derivadas de tecido dentário humano. Abreviaturas: ABMSCs (células-estaminais mesenquimais 
derivadas de ossos alveolares); DFPCs (células progenitoras do folículo dentário); DPSCs (células-estaminais da polpa dentária); GMSCs (células-estaminais 
mesenquimais derivadas de gengiva); PDLSCs (células-estaminais do ligamento periodontal); SCAP (células-estaminais da papila apical); SHED (células-es-
taminais de dentes decíduos esfoliados); TGPCs (células progenitoras do gérmen dentário). (Fonte: Liu J, et al. Concise Reviews: Characteristics and Potential 
Applications of Human Dental Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells. AlphaMed Press. 2014. 627-638.)
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2.1. Critérios para a eleição de dentes candidatos à 
recolha de SHED
Os dentes, principalmente incisivos e caninos decíduos 

sem patologia e pelo menos com um terço da raiz restante, 

contêm este tipo único de células em número suficiente4. 

Dentes decíduos para distal do canino não são, geralmente, 

recomendados para o efeito4. 

Os molares decíduos têm uma base radicular mais ampla 

e, portanto, são retidos na cavidade oral por um período 

maior em comparação aos dentes anteriores4. A erupção dos 

dentes permanentes posteriores geralmente leva mais tem-

po para reabsorver as raízes molares primárias, o que pode 

resultar numa câmara pulpar obliterada que não contém 

polpa e, portanto, sem células estaminais4. Em alguns casos, 

a remoção precoce de molares decíduos por considerações 

ortodônticas (por exemplo, intervenção precoce para manu-

tenção do espaço) apresentará uma oportunidade para reco-

lher estes dentes para o banco de células estaminais4.

Uma proporção dos dentes decíduos extraídos apresenta 

lesões de cárie e, portanto, são dentes infectados por bac-

térias. Os bancos de dentes estão divididos quanto à acei-

tação de dentes cariado e a literatura científica está divi-

dida de forma semelhante. Werle et al. demonstraram que 

as CsE extraídas de dentes decíduos cariados e saudáveis 

demonstraram capacidade equivalente para diferenciação 

de tecidos. De maneira semelhante, Tsai et al. compararam 

a eficiência da recuperação de SHEDs na ausência ou pre-

sença de cárie, concluindo que as CsE podem ser isoladas de 

dentes cariados, mas numa quantidade inversa à gravidade 

clínica da cárie. Foi demonstrada uma diferença superior a 

quatro vezes no isolamento bem-sucedido de CsE de den-

tes saudáveis e dentes cariados. Em contraste, Werle et al. 

observaram apenas uma diferença de 10% no isolamento 

bem-sucedido de CsE de dentes cariados versus dentes sau-

dáveis. Relativamente a CsE recolhidas de dentes cariados é 

razoável ser-se cauteloso no mínimo, havendo escassez de 

informações sobre estes dentes como fonte de CsE  arma-

zenadas9. 

2.2. Recolha de Dentes4

Após decisão dos pais do paciente, os dentes, que preen-

cham os critérios de elegibilidade acima descritos, são colo-

cados numa solução salina estéril e o banco de armazena-

mento de dentes é contactado. 

O dente esfoliado deve apresentar uma polpa verme-

lha, indicando que a polpa recebeu fluxo sanguíneo até ao 

momento da remoção, o que é indicativo de viabilidade 

celular. Se a polpa é de cor cinza, é provável que o fluxo san-

guíneo para a polpa tenha sido comprometido e, portanto, 

as células estaminais estão provavelmente necróticas e não 

são viáveis para recuperação. É por isso que a recuperação 

de células estaminais de dentes decíduos é preferida após 

uma exodontia do que após a esfoliação natural4.

No caso de um procedimento agendado, o médico den-

tista avalia visualmente o dente recém-extraído para con-

firmar a presença de tecido pulpar saudável e o dente ou 

os dentes são transferidos para um frasco que contém uma 

solução salina tamponada com fosfato hipotónico, que for-

nece nutrientes e previne que o tecido seque durante o 

transporte4 (Figura 2). Várias outras soluções, como leite de 

vaca, têm sido estudadas para o transporte deste tipo de 

amostra, no entanto, a maioria dos bancos requer os seus 

próprios kits de transporte de modo a manter a consistência 

na preservação do dente9. 

A viabilidade das células estaminais é sensível ao tempo 

e à temperatura e é necessária uma atenção cuidadosa para 

garantir que a amostra permanece viável. O tempo desde 

a colheita até à chegada às instalações de armazenamento 

não deve exceder as 40 horas4. Contudo, Perry et al. estuda-

ram o impacto do tempo entre a recolha e o processamento 

da amostra e foram capazes de obter células para cultivo até 

120 horas após a extração. Tal sugere que o processamen-

to imediato pós-extração não é um fator crucial necessário 

para armazenar CsE com eficácia10. 

2.3. Isolamento de SHED4

Quando o banco de dentes recebe o frasco, é seguido o 

seguinte protocolo:

• A superfície do dente é limpa por três vezes com solução 

salina fosfatada tamponada de Dulbecco sem Ca2+ e Mg2+ 

(PBSA) e a desinfecção é feita com um reagente de desinfec-

ção, como iodopovidona, sendo o dente novamente lavado 

com PBSA.

• O tecido pulpar é isolado da câmara pulpar com uma 

pinça estéril ou um escavador de dentina e é colocado numa 

placa de Petri estéril, lavada por três vezes com PBSA.

• O tecido é então digerido com colagenase tipo I e dispa-

se, por 1 hora a 37ºC e as células isoladas são passadas atra-

vés de um filtro de 70 µm para obter suspensões de células 

únicas.

Fig. 2. Representação esquemática do processo de armazenamento de CsED. Dentes perdidos por esfoliação, avulsão ou extração são preservados num 
meio de transporte. A polpa dentária é removida e as CsE são isoladas, testadas para vários parâmetros, incluindo viabilidade, e depois congeladas. As CsE 
congeladas são finalmente armazenadas em nitrogénio líquido até que sejam solicitadas pelo doador. Nesse momento, eles podem ser descongelados e 
cultivadas num número de células terapeuticamente apropriado antes de retornar ao doador (Fonte: Zeitlin B. Banking on teeth - Stem cells and the dental 
office. Biomedical Journal. 2020. 43: 124-133.).
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• Em seguida, as células são cultivadas num meio de CsEM, 

que consiste num meio essencial mínimo alfa modificado 

com glutamina 2mM e suplementado com soro bovino fetal 

(FBS) a 15%, fosfato de ácido ascórbico 0,1Mm L-, 100U/ml 

de penicilina e 100µg/ml de estreptomicina a 37ºC e 5% de 

CO2 no ar. 

• Colónias isoladas são visíveis após 24 horas4.

3. Preservação e Armazenamento de SHED

Sabe-se que, em comparação aos bancos de armazena-

mento de sangue do cordão umbilical, os bancos de arma-

zenamento de SHED representam uma alternativa economi-

camente mais acessível, com menos de um terço do custo4,8. 

Os modos mais utlizados na preservação e armazenamen-

to destas células são a criopreservação e o congelamento 

magnético.

3.1. Criopreservação4

É o processo de preservação de células ou tecidos inteiros, 

resfriando-os a temperaturas abaixo de zero. As células são 

preservadas em vapor de nitrogénio líquido a uma tempe-

ratura inferior a -150º C. A essas temperaturas de conge-

lamento, a atividade biológica é interrompida, assim como 

qualquer processo celular que leve à morte celular. As SHED 

podem ser armazenadas com sucesso a longo prazo por crio-

preservação, permanecendo viáveis para uso4.

3.2. Congelamento Magnético
Esta tecnologia é chamada Cells Alive System (CAS) e 

explora os fenómenos pouco conhecidos de que a aplicação 

de um campo magnético fraco à água ou ao tecido celular 

reduzirá o ponto de congelamento desse corpo até 6 a 7ºC8. 

O objetivo é resfriar completamente o tecido sem que ocorra 

o congelamento, garantindo, assim, a distribuição da baixa 

temperatura sem os danos na parede celular causados pela 

expansão do gelo e pela drenagem de nutrientes devido à 

ação capilar, normalmente causada pelos métodos conven-

cionais de congelamento4. Usando a tecnologia CAS, a Uni-

versidade de Hiroshima afirma que pode aumentar a taxa 

de sobrevivência de células nos dentes para 83%, quando 

comparada a 63% para o nitrogénio líquido4. 

4. Aplicabilidade das CsED

Embora atualmente não haja tratamentos disponíveis e 

bem estudados que usem CsED colhidas em humanos, a Aca-

demia Americana de Odontopediatria (AAPD) reconhece que 

esta é uma ciência emergente que pode ter aplicação para 

cuidados de saúde oral1.

Investigadores sugeriram, que a polpa dos dentes decí-

duos esfoliados contém condrócitos, osteoblastos, adipócitos 

e CsEM4. Todos estes tipos de células possuem um enorme 

potencial para o tratamento terapêutico das seguintes con-

dições: distúrbios degenerativos neuronais como Alzheimer, 

Parkinson e ALS (Esclerose Lateral Amiotrófica ou doença de 

Lou Gehrig); condições cardíacas crónicas, como insuficiên-

cia cardíaca congestiva e doença cardíaca isquémica crónica; 

doença periodontal e desenvolver dentes e ossos de substi-

tuição4. Uma das potenciais aplicações mais relevantes usan-

do estas células é o tratamento de paralisia devido a lesão 

medular, que já foi realizada com CsEM de outras fontes4.

4.1. Aplicabilidade à Medicina Dentária
Particularizando esta temática para as aplicações na área 

da Medicina Dentária, o desenvolvimento de um dente é 

determinado por vários fatores de crescimento e interações 

complexas que resultam em alterações nas células germina-

tivas dos dentes, levando à diferenciação celular2. Esforços 

têm sido feitos para desenvolver novos dentes a partir de 

CsED2. Após o transplante subcutâneo de células estaminais 

da polpa dentária permanente e de SHED para a superfície 

dorsal de ratos e coelhos imunocomprometidos, foi produzi-

da dentina especializada e composta por células semelhan-

tes a odontoblastos circundando um tecido intersticial seme-

lhante à polpa dentária2. 

Num ensaio clínico controlado e aleatorizado levado a 

cabo por Xuan e colaboradores11, no qual foram incluídos 40 

pacientes com necrose pulpar após lesões dentárias traumá-

ticas, alocaram-se aleatoriamente 30 pacientes para o grupo 

de implantação de SHED, referidas no trabalho como hDPSC 

(human deciduous pulp stem cell), e 10 pacientes para o 

grupo que recebeu tratamento tradicional de apexificação. 

Quatro pacientes foram excluídos do grupo hDPSC devido a 

perda no seguimento (três pacientes) e retrauma do den-

te tratado (um paciente). Foram examinados 26 pacientes 

(26 dentes) após o implante de hDPSC e 10 pacientes (10 

dentes) após a apexificação. O implante de hDPSC, ao con-

trário da apexificação, levou à regeneração do tecido pulpar 

tridimensionalmente, com vasos sanguíneos e nervos sen-

soriais 12 meses após o tratamento. O implante de hDPSC 

aumentou o comprimento da raiz (p<0,001) e reduziu a lar-

gura do forame apical (p<0,001) em comparação com gru-

po de apexificação. Para avaliar a segurança do implante 

de hDPSC, foram acompanhados 20 pacientes implantados 

do grupo hDPSCs por 24 meses e não se observaram even-

tos adversos. Este trabalho sugeriu que as hDPSCs (as SHED) 

são capazes de regenerar na totalidade a polpa dentária e 

podem ser úteis no tratamento de lesões dentárias devido 

a trauma11.

A aplicação da terapia com SHED para tratar todas as pato-

logias referidas nesta secção está atualmente a ser realizada 

por muitos investigadores de instituições em todo o mun-

do4. Ainda há muito caminho a ser percorrido, mas a pes-

quisa existente mostrou claramente que os dentes decíduos 

são uma fonte melhor de células estaminais terapêuticas do 

que os dentes do siso e os dentes extraídos por razões orto-

dônticas4.

5. Limitações

As células estaminais de origem dentária têm múltiplas 

aplicações, ainda em estudo, e a maioria apenas compro-

vada em animais. Contudo, também existem certas limita-

ções. O potencial oncogénico destas células deve ser ainda 

determinado em estudos clínicos a longo prazo4. Além disso, 

e como já referido, a pesquisa existente é maioritariamente 

em modelos animais e ainda são necessários ensaios em 

humanos para poder generalizar conclusões4.

 Outra questão principal a considerar é a dificuldade de 

identificar, isolar, purificar e cultivar estas células em labo-

ratório, pois são necessárias em grande número para serem 

usadas terapeuticamente4. Por fim, são comparativamente 

menos potentes que as CsEE4.

Conclusão
A AAPD reconhece o campo emergente da medicina rege-

nerativa e incentiva os médicos dentistas a seguir a literatu-

ra científica baseada em evidências, a fim de educar os pais 

sobre a recolha, armazenamento, viabilidade e uso de CsED 

em relação às terapias regenerativas autólogas. A AAPD 

também reconhece que as CsED colhidas são uma ciência 

em crescimento que pode ter aplicação para cuidados de 

saúde oral, mas atualmente não existem tratamentos dis-

poníveis com um nível de evidência superior usando CsED 

colhidas em humanos. 

O público está cada vez mais consciente desta ciência e 

cada vez mais pais manifestam interesse em colher e arma-

zenar CsED. Embora as fontes de CsED sejam facilmente 

acessíveis, estas células devem ser protegidas e armaze-

nadas adequadamente para manterem o potencial de pro-

liferação e diferenciação. Além disso, e como já referido, 

as CsED colhidas atualmente não são muito estáveis e são 

conhecidas por formarem tumores in vivo. Recomendam-se 

mais estudos para avaliar a segurança e a eficácia das CsED 

colhidas antes de iniciar os ensaios clínicos em humanos1. n
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HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH

O curso Terapia pulpar em Odontopediatria visa a atualização das possibilidades terapêuticas, tanto 
em dentição decídua como em dentição permanente jovem, referente ao complexo pulpo-dentinário, 
protocolos clínicos, diferentes abordagens e materiais.
No final do curso, os participantes deverão ser capazes de realizar tratamentos pulpares em dentição 
decídua e permanente jovem.
O curso é destinado a médicos dentistas e estudantes e tem uma duração aproximada de oito horas.

1. Como surgiu a ideia de realizarem este curso?
A ideia para este curso surgiu de uma forma natural. 

Trabalhamos juntos e partilhamos muitos casos, tanto em 

consultório como em ambulatório, e pareceu-nos que seria 

uma excelente ideia organizar um dia em que pudéssemos 

apresentá-los a outros colegas, com o objetivo de interação 

e aprendizagem mútua. Além disso, este é um tema que 

suscita sempre um grande interesse nos cursos da especia-

lidade.

2. Terá componente prática ou será apenas teórico?
Será um único dia de formação, em que iremos percor-

rer os diferentes temas e fazer uma revisão da bibliogra-

fia atual. Como não terá uma parte clínica, pretendemos 

demonstrar todos os protocolos com casos clínicos, de modo 

a ir ao encontro das dúvidas que os colegas possam ter no 

seu dia-a-dia. 

Dra. Sara Quaresma. Dra. Joana Farto. Dr. Carlos Morais.

3. O que diferencia este curso de outros na mesma área?
Parece-nos que a mais valia é a simplicidade do curso e o 

ambiente descontraído que pretendemos proporcionar, ape-

sar do rigor exigido pelos temas, de forma que ninguém se 

sinta inibido em participar.  

4. Quais os benefícios para os participantes em realizarem 
esta formação?

Pensamos que os maiores benefícios serão os momentos 

de partilha – de dúvidas, conhecimentos e casos –, em que 

no final saímos todos a ganhar. 

5. Quais as datas e qual a carga horária do curso?
Será realizado a 13 de novembro de 2021, no auditório do 

Hospital da Luz Lisboa. As inscrições devem ser feitas online 

na plataforma learninghealth.up.events.n n

Pensamos que os maiores 
benefícios serão os momentos 

de partilha – de dúvidas, 
conhecimentos e casos –, em 
que no final saímos todos a 

ganhar. 

https://learninghealth.up.events/activities/search
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A Viscossuplementação da Articulação Temporomandibular (ATM) é uma técnica inovadora com pouca 
formação disponível na área no mercado ibérico.
Este curso que é composto por uma parte teórica/demonstrativa e hands on em cadáver fresco pretende 
promover o conhecimento e formação desta técnica junto dos médicos dentistas.
No final do curso, os formandos deverão ser capazes de desenvolver a técnica da Viscossuplementação 
da ATM no tratamento da disfunção tempero-mandibular e dor-orofacial, melhorando assim os 
resultados clínicos.
O curso é destinado a médicos dentistas e tem uma duração aproximada de 18 horas.

1. Como surgiu a ideia de realizarem este curso?
A viscossuplementação da ATM é uma técnica classifica-

da como minimamente invasiva no controlo das Disfunções 

Temporomandibulares (DTM) de origem articular. Consiste 

na infiltração do hialuronato de sódio, um derivado do ácido 

hialurónico, no ambiente articular, tanto no compartimento 

superior como no compartimento inferior da ATM. Esta técni-

ca é indicada para o controlo da doença articular degenera-

tiva, assim como nos deslocamentos dos discos articulares, 

seja na forma com redução ou sem redução. Além disso, é 

uma técnica extremamente versátil, que nos permite estra-

tégias de utilização dentro de um racional clínico e alvos 

terapêuticos bem estabelecidos, através de um diagnóstico 

preciso. A técnica pode ser associada a tratamento conserva-

dor, mas também a outras técnicas minimamente invasivas, 

como artrocentese e artroscopia, por exemplo.

 

Tivemos a ideia de realizar esta formação para possibi-

litar aos médicos dentistas o acesso a uma técnica que é 

extremamente atual, segura, efetiva, de baixa morbidade, 

grande previsibilidade e excelentes resultados. Celebrámos, 

entretanto, um convénio internacional para investigações 

e intercâmbio de profissionais entre o Hospital da Luz e o  

Hospital Mater Dei (Belo Horizonte – MG, Brasil) e este curso 

representa também o início desta parceria. 

Esperamos, com este evento formativo, capacitar profis-

sionais ibéricos nesta técnica, de forma a proporcionar aos 

doentes que padecem desta condição uma melhoria do sis-

tema estomatognático, no que diz respeito ao controlo de 

dor, função e, consequentemente, melhoria na sua qualida-

de de vida.

2. Que preocupações e desafios existiram na construção 
do programa desta formação, nomeadamente a 
disponibilização de cadáveres frescos para a componente 
prática?

A nossa preocupação na construção deste programa foi 

conseguir criar um curso de excelência, no qual pudéssemos 

reunir de forma concisa, objetiva e bem fundamentada as 

evidências científicas atuais da técnica e, ao mesmo tem-

po, permitir ao médico dentista experimentar e consolidar 

conhecimentos através da prática em cadáver fresco como 

modelo de estudo, com hands on.

3. Quais os benefícios para os participantes em realizarem 
esta formação?

Receber uma formação de excelência na técnica da viscos-

suplementação da ATM (compartimento superior e inferior), 

uma técnica extremamente atual e de grande relevância e 

aplicabilidade na prática clínica, com profissionais altamente 

qualificados, dentro de uma instituição internacionalmente 

conceituada. 

Além disso, têm aqui a oportunidade de fazerem um trei-

no diferenciado, muito próximo da realidade clínica, com a 

consolidação de conhecimentos através da prática em cadá-

ver fresco como modelo de estudo (hands on).

 

4. Quais as datas e qual a carga horária do curso?
O curso acontecerá nos dias 30 de novembro e 1 de 

dezembro, com um programa totalizando 20 horas, dis-

tribuídas entre conteúdo teórico, prática em mode-

los de simulação e cadáver fresco. Será realizado no  

Centro de Formação, Investigação e Inovação do Hospital  

da Luz Learning Health (edifício do Hospital da Luz  

Lisboa). As inscrições devem ser feitas online, na plataforma  

learninghealth.up.events. n

Prof. Eduardo Januzzi.Dra. Gabriela Videira.

É uma técnica 
extremamente versátil, que 

nos permite estratégias 
de utilização dentro de 
um racional clínico e 

alvos terapêuticos bem 
estabelecidos. 

Têm aqui a oportunidade de 
fazerem um treino diferenciado, 

muito próximo da realidade clínica, 
com a consolidação de conhecimentos 
através da prática em cadáver fresco 

como modelo de estudo. 

https://learninghealth.up.events/activities/search
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MODELO  Surgic Pro2 LED  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004195

Conteúdo:
• Unidade de controlo
• Micromotor com luz LED SGL80M
• Peça de mão óptica X-SG20L

(Redução 20:1)
• Pedal de controlo sem fio
• Tubo de irrigação (pack de 3)

e outros acessórios

MODELO  Surgic Pro2  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004196

Conteúdo:
• Unidade de controlo
• Micromotor sem luz SG80M
• Peça de mão SG20

(Redução 20:1)
• Pedal de controlo sem fio
• Tubo de irrigação (pack de 3) 
e outros acessórios

4.329€*
6.059€*

3.299€*
4.589€*

Osseo100+
Conexão sem fios com o Surgic Pro2. Os valores ISQ obtidos  transferem-se automaticamente 
para a unidade Surgic Pro2.  A conexão Bluetooth não interfere com outros dispositivos. 

MODELO  Osseo 100+  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004176

DISPOSITIVO DE MONITORIZAÇÃO DA OSTEOINTEGRAÇÃO 

OFERTA ESPECIAL DE LANÇAMENTO
POR APENAS MAIS 1.000€, FICA COM O PACK SURGIC PRO2 + OSSEO100+

jornal dentistry 270x320 surgic pro2 offer page.indd   1jornal dentistry 270x320 surgic pro2 offer page.indd   1 28/07/21   14:0328/07/21   14:03

https://www.nsk-spain.es
https://www.nsk-spain.es
https://www.nsk-spain.es
mailto:costa%40nsk-spain.es?subject=
mailto:info%40nsk-spain.es?subject=

