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EDITORIAL

A verdade é que vivemos tempos desafiantes e de decisões novas e 

rápidas. E a nossa capacidade de antecipação na resolução dos pro-

blemas e previsão do futuro nunca foi tão posta à prova. 

Há dias, aquando do fim da missão da vacinação contra a COVID-19 pla-

neada e operacionalizada pela equipa de 32 militares liderados pelo vice-

-almirante Gouveia e Melo, assisti a uma entrevista ao próprio onde ele 

descrevia claramente como trabalhava a sua equipa. Tinha dividido o con-

junto dos 32 em dois subgrupos: um encarregava-se de operacionalizar e 

controlar a logística do presente, o outro encarregava-se de planear o que 

iria acontecer no terreno daqui a alguns meses. E dei por mim a perceber 

o que é a inteligência na verdade. 

Segundo o documentário “Deus Cérebro” produzido pela RTP e já galar-

doado, a verdadeira inteligência não é mais medida pelo QI (quociente 

de inteligência), ou pela capacidade de resolver puzzles ou cálculos. Mas 

também não é mais medida pelo QE (quociente de inteligência emocio-

nal), pela capacidade de nos relacionarmos com os outros e com o mundo, 

tirando partido da capacidade de comunicar com o outro. A verdadeira 

inteligência é a capacidade de prever, de antecipar o futuro e com isso 

tomar as melhores decisões que nos permitem sobreviver em qualidade e 

interferir positivamente no mundo.

Afinal, se humanos e chimpanzés só diferem em 1,6% dos seus genes, 

como poderia uma tão pequena percentagem de genes condicionar tama-

nha diferença comportamental? A verdade é que os chimpanzés vivem no 

“aqui e agora”, como aliás a maior parte dos animais, e os seres humanos 

têm a capacidade de recorrer à memória, à informação guardada e proces-

sada e gerar nova informação, numa antecipação do futuro. Ser inteligen-

te é prever o futuro. Não com recurso a bola mágica, mas com o recurso à 

memória para gerar as melhores decisões na resolução e prevenção dos 

problemas. O exemplo de organização logística levada a cabo na missão 

da vacinação contra a COVID-19 é um exercício prático de inteligência. Só 

ao alcance de um ou poucos homens verdadeiramente inteligentes. 

Aos líderes, aos governantes, aos legisladores o que é pedido é isso 

mesmo. Que antecipem os problemas e as soluções para os prevenir ou 

resolver em tempo útil. Que sejam homens inteligentes. Mas são cada vez 

mais as vezes em que leis e decisões políticas desproporcionais e impossí-

veis de operacionalizar atrasam aquilo que devia ser o processo evolutivo 

no sentido das boas práticas e da menor invisibilidade do paciente.  

Um exemplo disso é a nova lei da proteção radiológica. Ilógica de redun-

dante, retrograda, de volta aos papéis na era do digital, pouco inteligente, 

não melhorando o cuidado ao paciente, mas contribuindo para o tropeço 

na engrenagem dum tratamento, que se quer fluido. Não é preciso ser 

muito inteligente para perceber que a maior parte das exigências dessa 

diretiva europeia não vão perdurar. O foco deve estar centrado no pacien-

te, na forma de melhor prestar o cuidado à luz da ciência e da capacidade 

técnica de cada médico dentista. Desfocarmo-nos do essencial é empurrar 

os médicos dentistas/gestores/responsáveis pela qualidade e segurança, 

proteção radiológica, resíduos biológicos, prevenção de incêndios, preven-

ção da legionella, etc, para a gaveta dos empresários dos dentes. 

Ser empresário dos dentes não é igual a ser médico dentista. O médico 

dentista trabalha pela ética profissional, prevenindo e tratando, sempre em 

benefício dos seus pacientes. O empresário dos dentes, trata dentes. Não 

pacientes. Vê em cada dente uma oportunidade de intervenção, por míni-

mo que seja o feitio e não o defeito que ele apresenta. Por isso, cada marca 

do tempo é para eliminar e substituir. Cada restauração pode ser sempre 

melhorada, cada perda de suporte tem de ser substituída por um implante. 

Ensinaram-me, no início da minha carreira, um lema que tento seguir: 

“If it isn´t broken, don´t fixe it”. Saber quando não intervir é tão ou mais 

importante do que saber quando intervir. Antecipo uma era cada vez mais 

minimamente invasiva para a medicina dentária. Acredito que antecipa-

remos muito melhor os dentes sobre os quais invadiremos com tratamen-

tos complexos e os que manteremos, prevenindo intervenções invasivas. 

Acredito numa medicina dentária focada no paciente e não no dente. 

Mas prevejo uma luta dura entre querer ser médico dentista e ter de ser 

empresário dos dentes. Uma luta para a qual legisladores e governantes 

nos empurram por manifestos interesses economicistas camuflados de 

preocupação pela saúde da sua população. Deixem-nos trabalhar! Dei-

xem-nos ser médicos dentistas! n

Célia Coutinho Alves , Médica Dentista

Especialista em Periodontologia pela OMD

Doutorada em Periodontologia pela 

Universidade Santiago de Compostela

“DEIXEM-NOS SER MÉDICOS DENTISTAS!”

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

A DEFICIÊNCIA NO PROCESSO ANGIOGÉNICO PODE CONTRIBUIR PARA 
UMA MENOR TAXA DE SUCESSO DOS TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS 
NA DIABETES MELLITUS

E ste trabalho, Impairment of the angio-
genic process may contribute to lower 

success rate of endodontic treatments  
in diabetes mellitus, foi apresentado no  

Congresso Mundial da International Federa-

tion of Endodontic Association (IFEA), 12th 

IFEA World Endodontic Congress 202ONE, 

que decorreu na Índia, onde foi distinguido 

com o prémio “First Overall Best Scientific  

Presentation”.

Introdução
A periodontite apical é uma doença infla-

matória aguda ou crónica, provocada por 

bactérias ou pelos seus metabolitos, que 

depois de colonizarem a polpa dentária, se 

vão localizar nos tecidos periapicais, com destruição do osso 

e estruturas de suporte do dente. O tratamento endodôntico 

(TE) tem por objetivo tratar ou prevenir o desenvolvimen-

to desta patologia, que afeta entre 27 e 70% da população 

europeia e permitir a manutenção do dente na arcada.

A diabetes mellitus (DM) é uma doença com efeitos sisté-

micos com influência negativa na função do sistema imuni-

tário, que associado ao aumento do stress oxidativo celular, 

predispõe o doente a um estado de inflamação crónica com 

dificuldade de cicatrização de lesões dos tecidos. 

Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) refe-

rem que a DM afeta cerca de 6% da população mundial e 

estima-se que em 2030 afete 570 milhões de pessoas e que 

em 2045 atinja os 700 milhões.

Alguns estudos retrospetivos em doentes com DM e com 

periodontite apical (PA), referem que estes doentes apre-

sentam taxas de sucesso reduzidas após tratamentos endo-

dônticos. Porém, os mecanismos fisiopatológicos que esta-

belecem essa relação são pouco conhecidos.

O objetivo deste trabalho foi: 
1) realizar um estudo retrospetivo para avaliar o sucesso 

do TE em doentes diabéticos e compará-los com o de doen-

tes não diabéticos;

2) clarificar os mecanismos subjacentes à menor taxa de 

sucesso do tratamento endodôntico na presença de DM, pela 

pesquisa de marcadores de lesões histopatológicas e de 

comprometimento angiogénico, investigados num modelo 

animal de DM, com indução de PA.

Materiais e métodos
O estudo retrospetivo, aprovado pela Comissão de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), 

(063- CE-2017), envolveu 46 doentes diabéticos (GD) e 46 

não diabéticos (controlos, GC), que foram tratados endodon-

ticamente entre 2015 e 2019 na Área de Medicina Dentária 

da FMUC.

Foram analisadas as radiografias periapicais pré-operató-

rias, pós-operatórias e as de controlo que variaram entre os 6

Prof. Doutor Manuel Marques. 
Ferreira

seis e os 40 meses, do arquivo do Instituto 

de Endodontia da FMUC e o sucesso foi ava-

liado de acordo com o índice periapical de 

Orstavik.

O estudo em modelo animal foi feito em 

ratos Goto-Kakizaki (GK) com diabetes tipo 

2 e em ratos Wistar não diabéticos, usados 

como grupo controlo. Depois de anestesia-

dos, foram desenvolvidas infeções periapi-

cais no primeiro molar mandibular esquerdo 

e, 21 dias depois, foi realizada uma avalia-

ção por imagem radiográfica. Para avalia-

ção por cintigrafia foi feita a administração 

de 40 MBq de Hidroximetileno difosfonato 

marcado com Tecnécio-99m (99mTc-HMDP) 

com posterior aquisição e processamento 

das imagens.

Para avaliação proteica, as amostras foram criopreserva-

das em nitrogénio líquido e posteriormente homogeneiza-

das e analisadas por Western Blot.

A histologia foi realizada com microscópio ótico (Nikon 

Eclipse 80i), após descalcificação, inclusão em parafina e 

coloração com Hematoxilina & Eosina.

Resultados
1) Nos doentes diabéticos (GD), houve uma taxa de suces-

so, em comparação com os não diabéticos (GC), (47,8% e 

89.4% respetivamente; p = 0.018).

2) No estudo em modelos animais, a análise radiográfi-

ca realizada 21 dias após a exposição pulpar, confirmou a 

presença de PA nos dentes com a polpa exposta. No qua-

drante não submetido à intervenção cirúrgica (mandíbula 

direita), não foram observados achados radiográficos com-

patíveis com a presença de PA. Na mandíbula esquerda, foi 

observada a presença da lesão em ambos os grupos, com 

uma área de perda óssea significativamente maior nos ratos  

GK (p<0.05). 

Os resultados histológicos obtidos, 21 dias após a expo-

sição, sugerem a existência de reparação tecidular pulpar 

em todos os ratos, mais comprometida em ratos diabéticos, 

nomeadamente nas características da matriz, com alterações 

inflamatórias e vasculares observadas nos ratos diabéticos. 

A análise cintigráfica mostrou um aumento significati-

vamente menor (p<0.05) da captação do radiofármaco em 

ratos GK 21 dias após a exposição pulpar. 

Foi observado um aumento do fator de crescimento vas-

cular endotelial (VEGF) em ratos Wistar após a PA, o que não 

ocorreu em ratos diabéticos, evidenciando níveis significati-

vamente menores de VEGF na mandíbula esquerda de ratos 

diabéticos (p<0.001). O ratio VEGF/Ang-2, um importante 

marcador da angiogénese, foi maior na mandíbula esquerda 

dos ratos Wistar (p=0.07), com tendência a aumentar após 

indução de PA. Este aumento não foi observado em ratos 

diabéticos, nos quais foram observados níveis inferiores 

na mandíbula esquerda quando comparados à mandíbula 

esquerda de ratos Wistar (p<0.01). 

Discussão 
A análise dos resultados permite identificar a diabetes 

mellitus como um fator predisponente para as infeções de 

origem endodôntica. A manutenção da inflamação crónica 

nestes doentes, pode ter repercussões a nível da resposta 

a infeções e na cicatrização de lesões, o que pode justificar 

os resultados. Se por um lado ocorre redução do sucesso e 

aumento da prevalência da PA em doentes diabéticos, por 

outro pode haver resistência à insulina e dificuldade no con-

trolo da diabetes por provável circulação de fatores infla-

matórios.

A resolução da OMS reconhece o impacto global das doen-

ças orais e a sua correlação com outras patologias. Assim, os 

países da OMS comprometem-se a sensibilizar as popula-

ções para os fatores de risco associados a uma má saúde oral 

e a adotar uma abordagem preventiva, ao invés da tradicio-

nal curativa. Para alcançar estas metas de prevenção será 

necessário envolver todos os agentes da sociedade, desde 

as famílias e as escolas, passando pelos locais de trabalho e 

pela inclusão da saúde oral, de forma abrangente e inclusi-

va, nos cuidados de saúde primários.

Por outro lado, durante a Assembleia Geral da OMS foi 

desafiada a desenvolver, até 2022, uma estratégia global e 

um plano de ação em saúde oral, que estabeleça metas para 

2030, integrando-os em 2031 no relatório sobre doenças não 

transmissíveis.

Conclusões
O estudo clínico retrospetivo revela que a presença de DM 

influencia de forma negativa a taxa de sucesso do tratamen-

to da periodontite apical.

Ratos com diabetes tipo 2 e com periodontite apical indu-

zida experimentalmente apresentam défice angiogénico e 

comprometimento da reparação tecidular, quando compara-

do com ratos não diabéticos.

Este trabalho científico teve a participação multidisciplinar 

dos vários centros da Faculdade de Medicina da Universidade  

de Coimbra (FMUC), onde foi desenvolvido: (Institute for 

Clinical and Biomedical Research (iCBR-FMUC), Institute of 

Endodontics-FMUC, Institute of Physiology-FMUC, Institute 

of Anatomical and Molecular Pathology-FMUC, Institute of  

Biophysics-FMUC, Laboratory of Biostatistics and Medical  

Informatics-FMUC, Clinical Academic Center of Coimbra 

(CACC), Coimbra, Portugal.

A equipa é constituída por: José Pedro Martinho (que apre-

sentou o trabalho), Ana Coelho, Bárbara Oliveiros, Salomé  

Pires, Ana Margarida Abrantes, Siri Paulo, Ana Catarina  

Carvalho, Eunice Carrilho, Anabela Paula, Lina Carvalho. 

Raquel Seiça, Maria Filomena Botelho, Carlos Miguel Marto, 

Paulo Matafome e Manuel Marques Ferreira (coordenador da 

investigação). n
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CRÓNICA

OS MÉDICOS DENTISTAS TIK-TOK (OU A CONFUSÃO ENTRE 
ESTÉTICA E COSMÉTICA)

H oje decidi falar sobre a maneira como nos é apresentada nas redes sociais uma “certa medicina dentária”, dita de esté-

tica.

Em primeiro lugar há uma grande dificuldade de alguns distinguirem entre estética e cosmética. Se a estética é “a arte de 

imitar a natureza” e, segundo Platão, está interligada com a lógica a a ética, a cosmética é a arte de dissimular, de “produzir 

artificialmente o que não se encontra na realidade e na natureza”.

Ora grande parte do que vemos nas redes sociais são exactamente tratamentos cosméticos, chamados erradamente de 

estéticos...e alguns com total desrespeito pelos mais elementares valores médicos, com extrações que poderiam ser evitadas 

e, sobretudo, com sobretratamentos, o que é reprovável e censurável.

Alguma medicina dentária portuguesa mercantilizou-se, banalizou-se e prostitui-se. Parece que vale tudo, reinando um 

clima de quase total impunidade, e o recurso a redes sociais com uma forma agressiva, ás vezes enganadora, e muitas vezes 

criando falsas expectativas não só aos pacientes mas também a alguns colegas mais jovens e incautos.

O sorriso, do qual os dentes é somente um dos componentes, é particular e único. Bernard Touati define isso mesmo muito 

bem: “Smile is a signature”. O que vemos “por aí”?...casos clínicos em que se aplicam facetas “de orelha a orelha”, muitas 

vezes sem nenhuma necessidade, utilizando-se cerâmicas monolíticas, pintadas (e nós sabemos muito bem quanto tempo 

duram essas pinturas; pouco...) uniformizadas, padronizadas em que, como disse uma vez numa conferência, um pugilista da 

Ucrânia vai ter os dentes iguais a uma prostituta de Buenos Aires (com total respeito por estes dois locais).

E o problema, caros leitores e amigos não está no desenho digital do sorriso ou noutros instrumentos de simulação de 

resultados...está na sua má utilização, no facilitismo, no querer fazer “dentes para ontem” porque “no mesmo dia” qualquer 

faz (utilizando obviamente linguagem irónica).

E a indústria também não é isenta de culpas, vendendo (ou tentando vender) aparelhos e instrumentos que vão fazer com 

que os médicos dentistas pensem que podem dispensar os técnicos de prótese...tudo fácil, estupidamente fácil...um scanner, 

uma fresadora, um cubo de material e “voilà”...uma coroa prontinha com uma rentabilidade surpeendentemente alta. Mas 

a realidade não é essa...esquecem-se que há muitos outros factores, curvas de aprendizagem complicadas, pagamentos de 

actualizações, avarias, fresas a comprar,etc,etc,etc...(o três vezes etc. foi de propósito...).

Tal não significa que reprove que possua toda essa panóplia tecnológica...longe disso...

Mas a minha pergunta é: quantos a usam de uma forma correcta, eficaz e proveitosa...para alguns é mais um “gadget” 

instrumento facilitador de vendas, para impressionar os pacientes.

Como muito bem diz Luis Macieira, ““o digital” são apenas ferramentas; o cérebro continua a ser do operador...o digital 

facilita o trabalho a um bom cérebro e complica a um mau. O bom cérebro tem que aprender a tirar partido do digital;...o 

mau nunca tirará! (nota: bom e mau no sentido de preparado)”.

No meu diploma de membro da sociedade Brasileira de Odontologia Estética está escrito “pela dedicação à excelência da 

arte e ciência da odontologia estética, de acordo com os mais altos padrões éticos”.

Abstendo-me de comentários supérfluos realço as palavras arte, ciência, padrões éticos...

Efectivamente na nossa nobre arte baseada na ciência, sem ética nunca haverá estética.

E, como muito bem diz Juahrez Alves “é preciso estar sempre atento à ética para a estética não nos corromper com prag-

máticas descabidas ou semãnticas entorprcidas”.

Sem comentários supérfluos dou a conhecer três casos clínicos em que respeitamos a estética, em que respeitamos a pes-

soa, com resultados que os meus caros leitores e amigos avaliarão. n

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

CASO 1
Reabilitação sobre 2 implantes

Colocação de dois implantes para substituição de 2 incisivos centrais. Resultado final. Integração gengival das duas coroas sobre implantes.
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Situação inicial. Resultado obtido- vista oblíqua.

Ponte total em zircónia-cerâmica. Aspecto da reabilitação total superior: 1 mês após a colocação.

Integração da reabilitação na face...o sucesso deste trabalho vê-se também nos olhos.

Reabilitação superior ao fim de 15 anos.

Resultado obtido-vista frontal.

CASO 2
O desafio do incisivo central (“os centrais são fodidos”)

CASO 3
Reabilitar pela segunda vez
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CRÓNICA

A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS APÓS A 
REMOÇÃO DE AMÁLGAMAS E REMOÇÃO DE CAVITAÇÕES ÓSSEAS

A necessidade de desintoxicação aguda após a remoção de metais pesados
Em 1991, investigadores suecos (Malmstroem, Hansson e Nylander) colocaram uma pequena restauração em amálgama 

numa menina de 11 anos que não tinha história anterior de cáries ou obturações1. Foi feita uma análise às fezes e urina nos 

dias seguintes. Os investigadores descobriram que, em comparação com um grupo de controlo, a excreção fecal de mercúrio 

nesta criança foi muito superior no terceiro dia após a consulta de medicina dentária (400 microgramas em 24 horas; segun-

do a OMS o padrão máximo aceitável para a ingestão total de mercúrio é de 45 microgramas num período de 24 horas). Os 

autores também descobriram que a excreção fecal era quatro vezes maior do que a urinária (80% libertados pelos intestinos 

contra 20% pela urina)2. 

Na experiência clínica do autor, o mesmo fenómeno ocorre, mas ao contrário, durante a remoção de metais pesados. Ou 

seja, a maior excreção de metais pesados ocorre por volta do terceiro dia após a remoção do amálgama.

Alguns anos depois, num estudo de 1993, a flora oral e intestinal dos primatas foi examinada antes e depois da colocação 

de restaurações de amálgama. Um aumento estatisticamente significativo em bactérias resistentes ao mercúrio e resisten-

tes a antibióticos foi encontrado cinco semanas imediatamente após a colocação, bem como cinco semanas imediatamente 

após a remoção da amálgama3. Os investigadores concluíram que o mercúrio libertado das restaurações em amálgama 

aumenta as bactérias resistentes a antibióticos, mesmo na ausência de antibióticos. (Consulte Curing CASPERS: um guia do 

médico naturopata para o tratamento de patógenos autoimunes crónicos evoluídos da síndrome de bactérias resistentes em  

www.radicalmedicine.com, para obter mais informações sobre os danos que os antibióticos causam à flora intestinal.)

Este estudo não apenas ressaltou os efeitos nocivos no corpo após a colocação da amálgama, mas também os efeitos nega-

tivos após a remoção. O autor observou esse mesmo fenómeno clinicamente por quase três décadas e, portanto, desenvol-

veu um protocolo chamado “Cinco Dias de Desintoxicação Dental”, bem como um protocolo de desintoxicação reduzida (dose 

diária regular) para as semanas e meses seguintes.

Este protocolo agudo de “cinco dias” é caracterizado por fortes medidas de desintoxicação, como dobrar ou mesmo triplicar 

a dosagem regular de suplementos quelantes de um paciente, tomando minerais extras para repor os valores de minerais 

que foram consumidos e estão em deficit, remédios homeopáticos específicos para curar tecidos inflamados após perfura-

ção, sais celulares para apoiar a regeneração do tecido ósseo e gengival, e sugestões dietéticas para a liberação mais eficaz 

desses metais tóxicos através do intestino. Seguindo este protocolo, os pacientes são aconselhados a seguir um protocolo 

mais leve, isto é, uma “dose diária regular” reduzida, desses suplementos de desintoxicação por pelo menos cinco semanas 

(com base no último estudo citado), e assim garantir a desintoxicação ideal, por três a seis meses após intervenção dentária 

e remoção de metais pesados. (Este protocolo está detalhado em The 5 Dental Detox Days: A Naturopathic Doctor’s Guide to 

Effective Detoxification of Mercury Ammalgam Fillings em www.radicalmedicine.com.) 

A necessidade de suporte agudo após cirurgia de cavitação
A decisão de extrair um dente é muito importante – e permanente. Portanto, é uma decisão importante para o paciente, 

bem como para o médico dentista responsável pelo diagnóstico e aconselhamento do plano de tratamento para o paciente. 

Após um exame cuidadoso e discussão do caso, se a extração do dente (ou cirurgia de um local de extração anterior) for 

considerada realmente necessária, os pacientes podem aumentar muito as suas chances de sucesso do resultado cirúrgico 

se aderirem rigorosamente aos protocolos pré e pós-operatórios. Na White Clinic praticamos protocolos de suplementação 

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

O tratamento imediato através de suplementos para quelação e suporte ósseo após a remoção do amálgama, bem como após a cirurgia de cavitação dentária, leva a uma taxa de 

sucesso significativamente mais positiva nos pacientes. Isso foi demonstrado em estudos de investigação clínica e científica. 

Este tipo de protocolos é algo desconhecido pela maior parte dos médicos dentistas. É importante que profissionais da área de medicina dentária se informem sobre a existência destes 

protocolos para que possam ajudar mais os seus pacientes.

RESUMO

http://www.radicalmedicine.com/
http://www.radicalmedicine.com/
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pré e pós-operatórios regrados e aumentam exponencialmente o sucesso dos resultados das 

nossas cirurgias. Recentemente publicamos um artigo que demonstra a eficácia da suple-

mentação antes e após as cirurgias na cicatrização e regeneração óssea. Leia na Pubmed o 

nosso artigo mais recente: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34585875/5. 

Num estudo com trinta e oito pacientes, o autor e o Dr. Russ Borneman, um dentista bio-

lógico do estado de Washington, demonstraram um registo de 100% de sucesso no diag-

nóstico de locas dentárias que necessitavam cirurgia de cavitação, que foram verificados 

por sinais histológicos positivos de necrose isquémica em testes laboratoriais através do Dr. 

Boyd Haley e do Dr. Jerry Bouquot. Usando essa mesma experiência clínica e trabalhando em 

colaboração com dentistas biológicos, o autor sugeriu que, em geral, leva aproximadamente 

cinco dias para cicatrizar de forma rápida após a cirurgia de cavitação dentária e, portanto, 

foi desenvolvido o protocolo “5 dias de cirurgia pós-cavitação”. Essas recomendações para 

os cinco dias pós-operatórios incluem a duplicação das doses dos suplementos nutricionais 

para acelerar a cicatrização do local da cirurgia; medicamentos homeopáticos para reduzir 

hematomas e dor e para ajudar a restaurar o fluxo sanguíneo normal; medicação e terapias 

com efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos naturais; sais minerais para melhorar a cir-

culação sanguínea ideal e a cicatrização do tecido ósseo e gengival; terapia com laser para 

estimular a cicatrização dos locais cirúrgicos e dos gânglios anexos; e óleos essenciais para 

tratar qualquer zona do corpo que se encontrasse afetada e conectada com a cavitação que 

foi intervencionada. 

Nas últimas duas décadas em que foi aplicado este protocolo, o autor teve uma taxa de 

sucesso de 98% (sem alveolite seca; e sem necessidade de repetir a cirurgia). Assim, este 

protocolo pós-operatório testado ao longo do tempo pode garantir um resultado positivo e 

uma cicatrização mais completa e permanente do local cirúrgico. (Este protocolo, bem como 

o novo método de fibrina rica em plaquetas (PRF) e outras terapias importantes para o suces-

so da cirurgia são descritos em The 5 Post-Cavitation Surgery Days: A Naturopathic’s Guide to 

Complete Healing After Dental Surgery em www.radicalmedicine.com.) 

Conclusão
A remoção cuidadosa das restaurações de amálgama é uma etapa essencial para elimi-

nar “obstáculos para a cura” que tem grande impacto na saúde geral. No entanto, deve ser 

seguido com desintoxicação contínua para garantir um resultado mais eficaz e para promo-

ver um funcionamento mais otimizado do sistema imunitário. O protocolo “Five Dental Detox 

Days” é uma forma de eliminar eficazmente a presença de metais pesados, isto é, aumen-

tando a dose de suplementos necessários de forma aguda logo após a intervenção dentária.

A remoção de um dente infetado, ou infeção óssea, geralmente é necessária para melho-

rar a saúde sistémica do paciente. A terapia apropriada desta cirurgia de cavitação dentária 

requer o tratamento com suplementos nutricionais por aproximadamente cinco dias imedia-

tamente após a cirurgia.

É importante que médicos dentistas que não tem experiência com estes protocolos traba-

lhem em conjunto com médicos experientes neste tipo de abordagem para garantir o suces-

so no tratamento dos seus pacientes. n

1. C Malmstroem et al., “Amalgam-derived Mercury 1 in Feces” ISTERH Third International Conference and NTES Fourth Nordic Conference, 
Stockholm (May 25-29, 1992): 1-8.

2.. Ibid

3. A Summers, et al., “Mercury released from dental ‘silver’ fillings provokes an increase in mercury- and antibiotic-resistant bacteria in 
oral and intestinal floras of primates,” Antimicrob Agents Chemother, (April 1993), 825-34.

4. Borneman, R and Williams, L. Unpublished research findings from the Head and Neck Diagnostics of America laboratory, Seattle, 
Washington, 1995-96.

5. Ana Paz, Miguel Stanley, Francesco Guido Mangano, Richard J Miron. Vitamin D Deficiency and Early Implant Failure: 
Outcomes from a Pre-surgical Supplementation Program on Vitamin D Levels and Antioxidant Scores. Oral Health Prev Dent 2021 Jan 
7;19(1):495-502.doi: 10.3290/j.ohpd.b2082063.
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NOTÍCIAS

Estudo da UC conclui que a diabetes dificulta o 
tratamento de infeções dentárias

A diabetes dificulta a cicatrização 
das infeções ósseas dos maxila-
res de origem dentária, devido à 
alteração do processo de forma-
ção de novos vasos sanguíneos 
e consequente deficiência de 
irrigação sanguínea, indica um 
estudo realizado por uma equipa 
do Instituto de Endodontia da 
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Coimbra (FMUC). Para 
chegar a esta conclusão, a equipa 

de investigadores, liderada pelo professor Manuel Marques Ferreira, avaliou o sucesso de des-
vitalizações dentárias realizadas em doentes diabéticos, entre 2015 e 2021, e comparou com 
os resultados obtidos em doentes não diabéticos. Foi também efetuado um estudo sobre a 
evolução das infeções dos ossos maxilares de origem dentária e os possíveis mecanismos 
envolvidos nesse processo, em ratos diabéticos e não diabéticos. 
Esta investigação teve como objetivo compreender a associação entre o resultado do trata-
mento endodôntico e a diabetes mellitus e as alterações do processo angiogénico. Este tra-
balho científico, designado “Impairment of the angiogenic process may contribute to lower 
success rate of endodontic treatments in diabetes mellitus”, foi distinguido recentemente 
com o prémio “First Overall Best Scientific Presentation”, atribuído no “12th IFEA World Endo-
dontic Congress 202ONE” da Federação Internacional das Associações de Endodontia, que 
decorreu na Índia. 

Align Technology lança software iTero Workflow 
2.0 
As funcionalidades de software iTero Workflow 2.0 recentemente 
lançadas incluem uma digitalização mais rápida, uma melhor visua-
lização e ferramentas de comunicação melhoradas do paciente que 
ajudam a aumentar a eficiência da prática, suportam um melhor diag-
nóstico clínico e impulsionam o envolvimento do paciente para a acei-
tação do tratamento. Também disponível no sistema de imagem iTero 
Element 5D, uma nova funcionalidade de carregamento automático 
irá simplificar as submissões de casos invisalign, permitindo que ima-
gens de digitalização de cores intraorais sejam usadas em vez de fotos 
intraorais tradicionais. As funcionalidades de software iTero Workflow 
2.0 recentemente lançadas incluem: Digitalização mais rápida, melhor 
visualização e ferramentas de comunicação do paciente melhoradas. 
Mais informações em: https://bit.ly/2ROw0fD

Align Technology introduz o primeiro sistema 
de branqueamento profissional otimizado para 
alinhadores Invisalign 

A Align Technology oferecerá aos médicos formados pela 
Invisalign um sistema de branqueamento profissional 
exclusivo com a fórmula líder de branqueamento PF da 
Opalescence PF da Ultradent, otimizada para uso com ali-
nhadores claros Invisalign e retentores Vivera. O sistema 
terá o nome de ‘Invisalign Professional Whitening System 
– powered by Opalescence’ e oferecerá os mesmos resul-
tados de branqueamento e experiência prática simplifi-

cada que os profissionais de medicina dentária esperam do produto Opalescence PF durante 
o movimento dentário ativo com os alinhadores Invisalign, bem como durante a retenção 
passiva usando os retentores Vivera. O Sistema de Branqueamento Profissional Invisalign 
estará disponível comercialmente globalmente em 2022. 

High Speed Scanning com precisão máxima
O Ceramill Map 600+ totalmente automático destaca-se pela 
excelente precisão e oferece um suporte ideal. Com este 
novo scanner de alto desempenho, a Indústria 4.0 chega ao 
laboratório. O algoritmo de software inteligente atribui auto-
maticamente o maxilar superior e a mandíbula, excluindo a 
necessidade do scaneamento vestibular e, assim, até 30% 
das etapas de trabalho manuais. Através da placa de suporte 
universal integrada para todos os tipos de articuladores 

comuns, o Map 600+ economiza o tempo normalmente perdido com a troca de placas, e o 
controle inteligente de altura de escaneamento movimenta o objeto a ser escaneado automa-
ticamente para a melhor área possível para o scaneamento. Em paralelo, a Amann Girrbach 
equipou o Map 600+ com uma câmera Ultra HD. O sensor industrial 3D altamente sensível 
com tecnologia Blue Light garante uma profundidade de campo excepcional e assegura uma 
precisão de escaneamento de 4 µm. Assim, o tempo de espera ativo de um scaneamento 
é reduzido em até 25 segundos. Dependendo da indicação, o Ceramill Map 600+ também 
garante economias de tempo entre 15 e 38%.

Sónia Gómara assume a presidência da Comissão 
Organizadora da EXPODENTAL 

Sónia Gómara, Diretora-Geral da Península 
Ibérica do Ivoclar Vivadent S.L. e membro do 
Conselho de Administração do sector dentá-
rio da Fenin, assume a presidência da nova 
Comissão Organizadora da EXPODENTAL que 
se realizará de 24 a 26 de março em Madrid. 
Desta forma, Sónia Gómara assume o cargo 
de Luis Garralda, da empresa INTRA-LOCK IBE-
RIA S.L. que ocupava o cargo desde 2004, O 
Comité é também composto por representan-
tes de diferentes empresas do sector, entre as 
quais se encontram Jesús Gil, da 3M ESPAÑA 
S.L.; Luis Molina, da 3SHAPE TRIOS, S.L.; José 
Antonio Rodriguez, presidente executivo do 

DM, s.a.; Javier Schmidt, do GRUPO KALMA, S.A.; Juan M. Molina, de HENRY SCHEIN ESPAÑA, 
S.A. Jesús García, da LABORATORIO ORTOPLUS, S.L.; José María Puzo, da PHIBO DENTAL SOLU-
TIONS, S.L, e José Alberto Domínguez, da UNION DENTAL S.A. Em nome da Fenin estão 
presentes Margarita Alfonsel, Secretária-Geral e Eva Beloso, Assessora Técnica. Sob o lema 
“Tecnologia ao serviço dos profissionais”, a EXPODENTAL já está a trabalhar na edição de 
2022 que, em termos gerais, mantém a sua estrutura e que colocará especial enfoque no 
reforço da internacionalidade, representatividade e dinamismo desta grande plataforma 
que, de dois em dois anos, contribui para gerar oportunidades de negócios e promover a 
atividade da indústria dentária.

Primescan validado para restaurações de implantes 
fixos em arco completo com supraestruturas Atlantis

Primescan, o scanner intraoral de alto desempenho da Den-
tsply Sirona, é um bom ponto de partida para todos os princi-
pais fluxos de trabalho digitais que podem ajudar a melhorar 
o tratamento na medicina dentária restaurativa, ortodontia 
e, acima de tudo, implantologia. A impressão digital com o 
Primescan foi agora validada para restaurações de implantes 
fixos em arco completo com supraestruturas Atlantis, prin-
cipalmente devido à precisão comprovada do Primescan. A 
Dentsply Sirona validou um novo fluxo de trabalho para um 

tratamento de implante clinicamente eficiente e digitalmente suportado que inclui todos os 
componentes, desde a impressão até às próteses. 

https://bit.ly/2ROw0fD
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ENTREVISTA

“PROFISSIONAIS QUE POSSAM COMUNICAR LIVREMENTE COM 
OS SEUS PACIENTES PODERÃO PRESTAR UM MELHOR SERVIÇO 
MÉDICO”

Depois de mais de dez anos na área da medicina dentária, Ellie Tweedale acredita que a capacidade de 
falar inglês dá aos profissionais desta área a oportunidade de ‘colmatar’ uma lacuna de comunicação 
entre eles e os seus pacientes

1.Conte-nos um pouco sobre o seu percurso profissional.
Cresci numa família cheia de enfermeiras e assistentes dentárias. Ao crescer, isto desper-

tou um interesse pela higiene oral e pela medicina dentária. Quando saí da escola, pareceu-

-me natural tornar-me assistente dentária, o que também me permitiu dedicar tempo ao 

trabalho de educação voluntária que já tinha feito, e ainda hoje me apaixona.  

Depois de 11 anos na área da medicina dentária, trabalhando em práticas permanentes, 

decidi mudar de rumo e concentrar-me mais na minha paixão de ajudar as pessoas a apren-

der. Para aprimorar as minhas capacidades como professora de inglês, frequentei um curso 

de TEFL. Após a conclusão, recebi um certificado e por isso consegui trabalhar diretamente 

com muitos alunos de língua inglesa. 

11 anos é muito tempo e o mundo da medicina dentária ainda continuava a chamar por 

mim e por isso, decidi concentrar a minha atenção na forma como sinto que posso fazer mais 

impacto: ensinar e treinar profissionais dentários.

2. Qual é o propósito do seu projeto?
Criei um programa de dez semanas especialmente concebido para profissionais de medi-

cina dentária. Foi projetado para melhorar significativamente as capacidades de comunica-

ção dos meus clientes. Irá ajudá-los a falar com uma maior pronúncia e clareza, para que 

as faculdades e os pacientes possam compreendê-los claramente. Também lhes permite 

expandir o seu vocabulário inglês para poderem expressar-se melhor e ajuda a desenvolver 

a confiança necessária para participar e até liderar reuniões e apresentações de equipa.

 E ainda poderão escrever e-mails profissionais de negócios em inglês que deixem uma 

grande impressão.  

3. Porque considera importante que os médicos dentistas portugueses melhorem as suas 
competências em inglês? 

O inglês é a “língua mãe” ou a língua mais comum do mundo.

A capacidade de falar inglês dá aos profissionais de medicina dentária a oportunidade de 

‘colmatar’ uma lacuna de comunicação entre eles e os seus pacientes. Os profissionais que 

possam comunicar livremente com os seus pacientes poderão prestar um melhor serviço 

médico, poderão informar os seus pacientes sobre o que têm de fazer para manter a cavi-

dade oral e o corpo saudáveis, bem como dar-lhes o apoio de que precisam para aliviar a 

ansiedade e criar confiança. 

Abre também oportunidades de formação educacional e profissional, uma vez que o 

inglês continua a ser a língua dominante da ciência e da tecnologia, e a língua mais utilizada 

na internet. Assim sendo, as oportunidades de emprego e carreira também acabam por apa-

recer mais facilmente. 

4. Como está o seu programa padrão? Inclui a preparação do exame (TOEFL)?
O meu programa não fornece nenhuma certificação. Este não é um curso académico, mas 

sim um curso sobre a vida real e sobre fazer a diferença para o desempenho atual no traba-

lho dos médicos dentistas.

5. Já tem profissionais de medicina dentária portuguesa como clientes? E as outras 
nacionalidades?

Como já mencionei, tenho experiência em ensinar uma variedade de alunos. Na verdade, 

já dei mais de 500 horas de aulas. Embora não tenha visado profissionais dentários até 

agora, estou confiante de que o meu conhecimento da indústria dentária, aliado à minha 

experiência e competências como professora, será apenas o que eles precisam para progre-

dir. Também faço parte de uma maravilhosa rede de professores onde sou capaz de aprender 

novos métodos e melhorar continuamente como professora de língua inglesa. 

6. Fale-nos de uma experiência de um dos seus clientes em termos de novas 
oportunidades profissionais.

Uma sessão de estratégia que tive recentemente com um potencial cliente, tornou ainda 

mais claro para mim que levar a  língua inglesa para o próximo nível é a chave para des-

bloquear a sua capacidade de chegar ao maior número de pessoas possível. Seja para dar 

o melhor cuidado possível aos seus pacientes, ou ao promover a sua carreira porque tem a 

confiança e a capacidade de aproveitar novas oportunidades.

Ofereço uma sessão de estratégia gratuita de 30 minutos para qualquer pessoa interes-

sada em saber mais sobre o meu programa. Podes encontrar-me no LinkedIn- Ellie Tweedale 

TEFL. n



invis é...tratamento personalizado basead em 10 milhões1 de pacientes.
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Graças à experiência acumulada de 10 milhões1 de sorrisos Invisalign em todo o mundo, hoje 
podemos entregar resultados mais precisos, fiáveis   e previsíveis2 para os seus pacientes - 
adultos, adolescentes ou crianças. Capacita a sua excelência clínica com o Sistema Invisalign.

Contacte-nos hoje para tornar-se um Fornecedor Invisalign certificado.  

1 Dados em arquivo com Align 31/03/2021.
2 O material SmartTrack move os dentes para o local certo com 75% mais previsibilidade do que os alinhadores transparentes de camada 
única e 0,030 polegadas do material EX30. Dados em arquivo com Align Technology.
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Foi durante a pandemia, que o Dr. Luís Bessa se decidiu focar no seu maior projeto de formação, a 
residência clínica – North Surgical Residence, onde passa de forma integral a sua filosofia e protocolos 
de trabalho, sempre assentes nos mais recentes estudos científicos e tecnologias.  
Recentemente lançou um novo curso de regeneração óssea guiada (ROG). A primeira edição acontece 
nos dias 12 e 13 de novembro e já não há vagas disponíveis

Que balanço faz das últimas cinco edições da residência 
cirúrgica?  

O balanço é positivo, aliás bastante positivo. Em cinco 

anos formamos mais de 20 alunos que estão completa-

mente inseridos no mercado de trabalho da implantologia e 

cirurgia oral. Esta é a maior prova que estamos no caminho 

certo.

Quais têm sido os fatores de sucesso e que diferenciam 
esta formação das restantes nesta área?

É uma formação contínua, de carácter muito prático e 

que oferece aos alunos um acompanhamento muito per-

sonalizado.  Os alunos têm sempre um professor presente 

dentro da sala de cirurgia, o que os faz sentir muito con-

fiantes, permitindo-lhes uma evolução muito mais rápida 

da componente técnica.  A componente teórica é uma com-

ponente teórica mais dirigida, ainda que os alunos tenham 

as aulas que achamos necessárias e com os conteúdos 

essenciais. O estudo pós-graduado é mais dirigido, ou seja, 

os alunos leem os artigos que pedimos e a discussão é feita 

em conjunto.

Fale-nos sobre a vossa filosofia para a o ensino da 
implantologia ?

O nosso objetivo é facilitar o caminho aos colegas mais 

novos, capacitando-os para uma prática cirúrgica baseada 

na evidência científica e na nossa filosofia de trabalho 

que é uma prática completamente centrada no paciente. 

Hoje em dia vejo a minha prática de implantologia assen-

te em dois pilares bem claros:  nos princípios microcirúr-

gicos suportados pela tecnologia, ou seja, biologia aliada 

a tecnologia e essa é a filosofia que passamos aos nossos 

alunos.

O difere esta nova edição da Surgical Residence?

Nesta nova edição da Residence teremos alguns con-

vidados repetidos desde o ano em que a Residence  

começou e ainda teremos alguns convidados novos. No 

próximo ano, ao staff residente, composto por mim e 

pela Dra. Andreia Simões irão juntar-se oficialmente o  

Dr. Bernardo Machado que realizou connosco a residência 

no ano passado.

Quantas vagas existem e qual a duração da formação?

Existem apenas seis vagas. A procura é maior do que a 

oferta, mas não tencionamos abrir mais turmas ou vagas. 

A residência começa em fevereiro e tem a duração de dez 

meses. Em agosto, como quase Portugal inteiro, a residência 

está de férias.

Quais são as expectativas e quais podem ser os benefícios 
para os participantes? 

As expectativas vão de cada um, mas tentamos enten-

dê-las e geri-las na primeira entrevista para a seleção dos 

alunos.

Os benefícios são os de terem um ensino praticamente 

one to one na componente prática e de serem integrados 

numa prática onde podem sempre contar com a nossa 

ajuda.

Que outras formações oferecem na North EdUCATION?

Este ano lançamos pela primeira vez um curso de rege-

neração óssea guiada que se realizara em novembro. Este é 

um projeto que já estava nos planos há muito tempo e que 

agora era a hora certa de sair da gaveta.

Este curso precisava de tempo, principalmente tempo 

para ver o follow up dos casos e saber que estávamos a ir 

no caminho certo.

No que toca à regeneração, tenho uma abordagem mui-

to centrada no paciente, querendo com isto dizer, que cada 

caso é um caso e que o clínico deve dominar as várias técni-

cas de regeneração para poder indicar a mais indicada para 

cada paciente.

Ao fim de dez anos a realizar reconstruções ósseas, tenho 

a certeza que este que foi o momento certo para lançar este 

curso e a prova é que o curso esgotou rapidamente.

A segunda edição será em fevereiro. n

“UMA FORMAÇÃO CONTÍNUA, DE CARÁCTER PRÁTICO E QUE OFERECE 
AOS ALUNOS UM ACOMPANHAMENTO MUITO PERSONALIZADO”
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CLÍNICA

RELAÇÃO ENTRE TECIDOS MOLES EM TORNO DE IMPLANTES 
E O SUCESSO E DURABILIDADE DOS MESMOS, BEM COMO, 
AUSÊNCIA DE DOENÇA GENGIVAL

Introdução
Quando falamos em implantes, o principal objetivo dos 

médicos dentistas e higienistas orais é a máxima durabi-

lidade e sucesso dos mesmos e a promoção dos melhores 

cuidados de saúde oral. 

A reabilitação oral de espaços edêntulos feita com implan-

tes dentários veio reinventar a medicina dentária e, por isso, 

a preocupação sempre foi obter sucesso na osteointegra-

ção mas também a sua maior longevidade (Thoma D. et al., 

2014). 

Os tecidos moles em torno do implante, caracterizado por 

mucosa peri-implantar, tem se revelado cada vez mais fun-

damental para o sucesso e durabilidade dos mesmos. (Wang 

Y. et al., 2015)

O comportamento dos tecidos duros e moles em torno dos 

implantes após osteointegração é semelhante aos dentes 

naturais bem como os problemas que podem advir da falta 

de saúde periodontal (Valderrama P., 2016). 

Ainda relativamente ao tema da peri-implantite, é defen-

dida a tese que o risco de peri-implantite está associado a 

falhas tardias no implante, sendo mais presente em “tra- 

tamentos na zona posterior da mandíbula”, e diretamente 

relacionado com a experiência do médico dentista que rea-

liza a cirurgia, número de implantes colocados, manipula-

ção óssea na cirurgia e sobreaquecimento aquando da ins-

trumentação e colocação dos mesmos. (Ajay Sharma, n.d.; 

Jemt, 2017; Smeets et al., 2014). 

Desenvolvimento
A mucosa peri-implantar tem como função o impedimen-

to de entrada de bactérias patogénicas, protegendo do apa-

recimento de doenças peri-implantares como a peri-implan-

tite que leva ao comprometimento da osteointegração do 

implante. (Wang H. et al., 2018)

Diversos parâmetros clínicos e radiográficos são também 

importantes na avaliação e deteção de fatores de risco para 

os implantes dentários. Estes parâmetros passam por: largu-

ra biológica, altura da papila interdentária e o nível do teci-

do mole, quantidade de tecido queratinizado e o biótipo da 

mucosa peri-implantar. (Thoma D. et al., 2014)

Uma das descobertas que revolucionou a medicina den-

tária e ajudou a que fosse possível determinar protocolos 

eficazes no combate às doenças peri-implantares, foi a 

diferença entre as fibras gengivais em torno dos implantes 

comparativamente às fibras gengivais em torno dos dentes 

naturais. Esta sugestão levou a que se percebesse que as 

bactérias patogénicas conseguem penetrar mais facilmente 

os tecidos moles peri-implantares do que os tecidos moles 

em torno dos dentes. 

Uma estrutura sobre implantes adequada que respeite os 

* André Ratão

tecidos moles e a saúde dos tecidos peri-implantares é um 

dos fatores imprescindíveis para o sucesso e durabilidade 

dos implantes. (Wang Y. et al., 2015)

A colocação do implante provoca uma destruição de teci-

do duro e tecido mole, podendo ser difícil a regeneração dos 

tecidos em torno dos implantes sendo que os tecidos moles 

são ainda mais sensíveis que a componente óssea. 

É importante ter em conta que todos os procedimentos 

como: alteração de uma coroa, colocação de pilares, impres-

sões, entre outros; podem ser favoráveis ao desenvolvimen-

to de inflamações nos tecidos moles. (Wang Y. et al., 2015)

Posto isto, é fulcral um acompanhamento periódico do 

paciente por parte do médico dentista implantologista e do 

higienista oral. 

As consultas periódicas permitem que sejam detetadas 

doenças peri-implantares precocemente e, portanto, seja 

efetuado um plano de tratamento adequado ao paciente. 

O devido acompanhamento periódico tem como resulta-

do, saúde dos tecidos peri-implantares, um baixo índice de 

hemorragia gengival e um nível estável de osso marginal. 

(Thoma D. et al., 2018)

Histologia
A mucosa peri-implantar é constituída por epitélio que-

ratinizado, epitélio sulcular e epitélio juncional peri-implan-

tar (equivalente ao epitélio juncional presente em redor dos 

dentes) (Wang Y. et al., 2015).

A altura do epitélio juncional peri-implantar é de 2mm e o 

tecido conjuntivo subjacente a esse epitélio tem cerca de 1,0 

a 1,5mm. Com estas medições a espessura biológica média, 

incluindo a profundidade do sulco pode ultrapassar os 3mm. 

A diminuição da espessura biológica provoca de forma ine-

rente a reabsorção óssea marginal em torno do implante, 

podendo ter como responsáveis diversos fatores. 

Todas as características implantares influenciam a espes-

sura biológica, como por exemplo: o nível de tecido peri-im-

plantar, implantes unitários vs. estruturas sobre implantes, 

carga imediata sobre os implantes, entre tantos outros fato-

res. (Wang Y. et al., 2015)

Em relação à constituição da mucosa peri-implantar, a 

localização e quantidade de colagénio, fibroblastos e vasos 

sanguíneos é claramente diferente nos tecidos em torno dos 

dentes naturais.

Existem em menor quantidade fibroblastos no tecido con-

juntivo mole supra-crestal em torno dos implantes e uma 

maior quantidade de fibras de colagénio do que nos den-

tes naturais. Nos dentes naturais, as fibras de Sharpey exis-

tentes no tecido conjuntivo subjacente estendem-se até 

ao cemento da raíz numa rede tridimensional complexa 

enquanto que, nos implantes dentários as fibras de colagé-

nio da mucosa peri-implantar localizam-se paralelamente à 

superfície da parte transmucosa do implante (Thoma D. et 

al., 2014).

Na literatura científica, conseguimos chegar à conclusão 

de que o aporte sanguíneo fornecido pelo ligamento perio-

dontal nos dentes naturais, é essencial na cicatrização de 

processos inflamatórios. Quando estudamos a histologia da 

mucosa peri-implantar, vemos que o tecido conjuntivo ao 

redor dos implantes tem apenas alguns vasos sanguíneos 

provindos dos vasos sanguíneos supra-periostais, suscitan-

do uma preocupação acrescida no que toca às inflamações 

peri-implantares. (Thoma D. et al.,2014) 

Resposta inflamatória
No que diz respeito às reações inflamatórias em torno de 

implantes, importa distinguir mucosite de peri-implantite. 

A primeira, e encontrada em 43% dos casos de reabilitação 

com implantes, caracteriza-se por hemorragia em respos-

ta a estimulo, edema, rubor, supuração, mas uma profun-

didade de sondagem que não excede os 5mm. No caso da 

peri-implantite, alem de todos os sinais clínicos da mucosi-

te, encontramos uma profundidade de sondagem aumenta-

da, concomitante a perda óssea progressiva. Esta segunda 

encontra-se em 22% dos casos de reabilitação com implan-

tes (Renvert S. et al., 2018).

É essencial que sejam feitas consultas periódicas para que 

a mucosite não evolua para peri-implantite (Heitz-mayfield 

L. et al., 2018).

A mucosa peri-implantar apresenta-se saudável quando 

observamos um epitélio oral que se alonga até um epitélio 

de barreira não queratinizado com lâmina basal presente e 

hemidesmossomas voltados para a superfície do implante 

ou abutment. (Heitz-mayfield L. et al., 2018)

Após vários estudos, percebeu-se que a resposta inflama-

tória era desencadeada quando existia a presença de pla-

ca bacteriana e cálculo. Sendo estas bactérias responsáveis 

pela mucosite e peri-implantite (Wang H. et al., 2020).

Outras causas de resposta inflamatória passam pela pró-

pria conformação do implante, pelo tipo de plataforma utili-

zada, pela profundidade do implante em relação à mucosa e 

pelo platform shifting, bem como, pela localização da inter-

face implante-abutment em relação à crista óssea (Thoma 

D. et al., 2014).

O volume de tecido mole peri-implantar é também impor-

tante quando pensamos em compromisso estético e conse-

quentemente, perda óssea na face vestibular do implante 

(Thoma D. et al., 2014).

Segundo Linkvicius (2019), foi possível concluir que a rea-

bsorção óssea ocorre se a espessura biológica for reduzida, 

ou seja, o tipo de implante utilizado não influencia o concei-
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to de espessura biológica e a prevalência de tecido conjun-

tivo parece ser mais importante para prevenir a perda óssea 

que o próprio design do implante.

Após todo o conhecimento das diferenças entre os dentes 

naturais e os implantes dentários, é indispensável a correta 

manutenção dos implantes para que a sua longevidade seja 

um sucesso.

Indicações de higiene oral para o 
paciente

Temos como exemplo, fatores de risco que não podemos 

deixar de parte; história de periodontite crónica, hábitos 

tabágicos, diabetes, maus hábitos de higiene oral, a ausên-

cia de consultas de controlo periódicas, entre outros (Ivano-

vski S. et al., 2017 & Heitz-mayfield L. et al., 2018)

Assim uma correta manutenção e controlo de higiene oral 

são coadjuvantes indispensáveis para uma boa previsibilida-

de e longevidade de todas as reabilitações sobre implantes.

Desta forma, importa distinguir:

• Recomendações de higiene ao paciente:

– Remoção mecânica: 

- Escovar os dentes/próteses sobre implantes pelo menos 

2x ao dia com uma escova elétrica ou manual dependendo 

da destreza manual do paciente.

- Higiene interdentária com recurso a escovilhões (tama-

nho aconselhado pelo médico dentista implantologista e/

ou higienista oral), fio dentário ou passa-fio para espaços de 

difícil acesso da escova de dentes.

– Componentes químicos auxiliares:

-  Triclosan: Segundo Wang, Y. et al (2015), a combinação 

de triclosan (0,3%) com o polímero de metilvinil éter-ani-

drido maleico (2,0%) numa pasta de dentes à base de sílica 

com fluoreto de sódio reduz a placa bacteriana e o apareci-

mento de inflamação gengival. 

- Flúor: ajuda na redução de placa bacteriana bem como 

reduzem as moléculas pró-inflamatórias no fluído crevicular 

peri-implantar (Wang et al., 2015).

- Clorohexidina (CHX): é recomendada uma concentração 

de 0,12% em colutório para controlo de placa bacteriana e 

regeneração dos tecidos, tornando a cavidade oral o mais 

asséptica possível (Al-Sabbagh et al., 2019). Pode também 

ser utilizada em formato gel ajudando, assim, a que perma-

neça na zona mais inflamada. 

• Procedimentos clínicos:

Um protocolo de manutenção em clinica é fundamental 

para prevenir e tratar atempadamente complicações peri-

-implantares. Assim, além de ser fundamental o ensinamen-

to aos pacientes dos cuidados que devem ter, é também 

fundamental a consciencialização de que deverão manter-

-se as consultas regulares com a parceria médico dentista/

higienista oral para protocolo de manutenção.

Fig. 1. Diferenças anatómicas entre o dente natural e o implante dentário.

Este protocolo deve prever as seguintes fases:

• Monitorização clínica – em casos que não apresentem 

sintomatologia, deve ser feita consulta de higiene oral regu-

lar e controlo radiográfico.

• Abordagem clínica – aquando da consulta de monitori-

zação podemos encontrar dois cenários de ausência de saú-

de peri-implantar:

– Mucosite – importa identificar causas (alterações sis-

témicas, má higiene, má oclusão, trauma, desadaptação 

protética, impactação alimentar), reforçar ensinos de con-

trolo de placa bacteriana e contrariar outras causas atra-

vés de desmontagem e reformulação da prótese e even-

tual correção de morfologia de tecidos moles.

– Peri-implantite – em função do grau de perda óssea 

podemos ter abordagens distintas, seguindo apenas o 

protocolo usado na mucosite ou complementando o mes-

mo com aumento da regularidade da consulta de higiene 

oral, administração de antibioterapia, aumento da con-

centração e dosagem de CHX, abordagem mecânica aos 

implantes (implantoplastia) ou no limite de não ser con-

trolável a infeção, explantação cirúrgica do implante.

Discussão
Os principais fatores de risco a ter em conta na manuten-

ção de todos os casos de implantes são a presença de biofil-

me bacteriano, a história de doença periodontal e a predis-

posição genética, e por fim, a oclusão do paciente.

Uma análise cuidada da anamnese que nos permita iden-

tificar fatores sistémicos (demências, diabetes, osteoporo-

se, deficit de Vitamina D, xerostomia etc.) que podem por si 

só representar aumento do grau de risco, associando ainda 

medicação, consumo de álcool, drogas e hábitos tabágicos e 

a falta de hábitos de higiene (Crespi et al., 2010; Moldovan 

& Jivraj, 2018; Nobre et al., 2014). 

Em casos de ausência prolongada ou falta de manutenção 

e cuidados de higiene por parte do paciente surge, tal como 

nos dentes, doença periodontal em torno dos implantes. 

Esta pode ser abordada tanto do ponto de vista não cirúrgi-

co, em casos mais simples com recurso a irrigação e cureta-

gem em torno dos implantes, ou em casos mais complexos 

com necessidade de implantoplastia e reformulação do bor-

do gengival subtraindo flaps de gengiva e tecido granuloso 

ou recobrimento das zonas expostas com recurso a enxerto 

de tecido conjuntivo (dAlva et al., 2014; Pilar Valderrama, 

2016; Shahetal., n.d.). 

Conclusão
Tendo em conta que a colocação de implantes nos dias de 

hoje é cada vez mais uma prática corrente, há que conscien-

cializar tanto a comunidade médica como os pacientes para 

os cuidados a ter antes, durante e após a colocação. 

É fundamental a instrução para o correto manuseamen-

to ósseo e tecidular aquando da colocação dos implantes, 

assim como nos procedimentos de manutenção e recupera-

ção de áreas afetadas. 

A correta e periódica manutenção dos implantes é tão ou 

mais importante que a técnica e os cuidados aquando da 

colocação dos mesmos, para garantir a previsibilidade de 

sucesso dos casos de reabilitados. 

Em casos mais danosos de peri-implantite, a intervenção 

cirúrgica para implantoplastia, assim como, para enxerto a 

fim de recuperar banda de gengiva queratinizada em torno 

dos implantes, pode revelar-se vital para a manutenção e 

aumento de longevidade dos implantes.  n

Fig. 2. aprofundamento de vestíbulo mais enxerto gengival livre para 
recuperar banda de queratinizado.

* Mestrado em Medicina Dentária pela Faculdade Egas Moniz em 2015; Pós
graduado pelo CFFA em Reabilitação Oral e Prose Fixa em 2016; Pós gradua-
do pelo CFFA em Implantologia em 2017; Formador no curso de pós gradu-
ação de Reabilitação Oral e Prose Fixa; Congressista em vários congressos da 
especialidade nacionais e internacionais.

Referências Bibilográficas

Pedido de referências bibliográficas para herminia.guimaraes@jornaldentistry.pt



www.jornalden tistry.pt20

ANTEVISÃO

EXPODENTÁRIA 2021: O REGRESSO
O Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas organiza em simultâneo a Expodentária 

Portugal nos dias 4, 5 e 6 de novembro, no Altice Fórum Braga. São esperados centenas de 
expositores, milhares de congressistas e visitantes naquela que é considerada a maior feira 

nacional de equipamentos e material dentário.

A Expodentária Portugal é a maior feira nacional de equipamentos e material dentário, na qual estão representadas diversas marcas do setor.

Este ano, a Expodentária ruma a Braga, ao Altice Fórum Braga, assegurando todas as condições de segurança necessárias a esta fase pós-pandemia.

No regresso aos eventos presenciais, as opiniões dividem-se quanto às expetativas dos expositores. Se por um lado há quem ainda não se sinta confiante quanto às circunstâncias 

atuais e restrições impostas, outros afirmam que a confiança depositada pelos parceiros, patrocinadores e expositores é um contributo imprescindível para a realização de um congresso 

memorável.
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ANTEVISÃO

APEX

Para a APEX, as expectativas para a Expodentária deste 

ano não são muito altas, uma vez que acreditam que, nesta 

fase, ainda existem muitas incógnitas e não se sabe como 

os médicos dentistas encaram a situação que ainda se vive 

atualmente.

Apesar de não existirem grandes novidades no mercado, 

a APEX vai apresentar dois produtos que são novidade em 

Portugal, apesar de não terem um grande significado em 

faturação.  

Vão ainda fazer demonstrações no stand e pequenos cur-

sos de endodontia mecanizada com formadores da própria 

marca, contando também com a presença de representantes 

de vários fabricantes no seu stand. 
https://www.apex.pt/

Be-INT

Já para a Be-INT, as expectativas são mais animado-

ras dadas as circunstâncias ainda com restrições, embora 

menos, na mobilidade e no sentimento de segurança. 

Visitaram as primeiras feiras este ano, nomeadamente a 

1ª Expodentária Científica de Madrid (como expositores) e 

recentemente a IDS em Colónia e em ambas notaram um 

claro deficit de visitantes, um menor número de expositores 

e claramente poucas novidades para o setor, aguardando-as 

assim para breve quando as condições estiverem mais nor-

malizadas em concordância com o “Modus Vivendi”.

Acreditam que as atenções estão muito centradas nos ali-

nhadores ortodônticos, algumas novidades nos processos 

produtivos e num ou outro sistema de alinhador com tec-

nologia mais inovadora e esperam que com a terceira fase 

de desconfinamento, se inverta esta tendência, aumente 

o número de visitas e reduza os receios das viagens, uma 

vez que consideram não haver maior alegria que encontrar 

clientes e amigos de forma presencial.  

Quanto ao que os visitantes devem esperar, a Be-INT 

irá apresentar um implante dentário novo, com algumas 

melhorias do ponto de vista mecânico para responder às 

últimas tendências e técnicas comprovadas e avaliadas cien-

tificamente. É uma melhoria substancial comprovada já por 

alguns clínicos que reconhecem a usabilidade e vantagem 

dessas inovações. 

Terão também presente o seu novo sistema de cirurgia 

guiada com um conceito simplificado e com a possibilidade 

de imprimir as guias em ambiente clínico ou laboratório e 

em breve irão apresentar um serviço para as guias cirúrgicas 

no território nacional, otimizando os prazos de execução e 

entrega e ainda um evento com conteúdos atualizados com 

especial ênfase na cirurgia guiada com planificação digital.  
http:www.be-int.com

Bien Air

Após as restrições impostas pela COVID-19, a Bien Air 

regressa para a Expodentária 2021 com orgulho de poder 

estar ao lado dos seus clientes, continuando na vanguarda 

com o lançamento de novos produtos baseados na qualida-

de e serviços. 

Neste mês de setembro lançaram dois novos produtos, 

BORA 2, a nova versão da principal Turbina da Bien Air, e 

a gama de Novos Contra Angles, os contra-ângulos com 

melhorias tanto no design, como no desempenho, incor-

porado também na sua melhor turbina, obtendo um novo 

revestimento muito mais forte e que impede arranhar o cor-

po da turbina. 

A Bien Air aconselha os participantes a visitar os stands 

107 a 113 para experimentarem os seus novos produtos.
http:www.bienair.com

Crefar

Para a GUM Portugal (representada 

pela Crefar) este será um reencontro 

com a medicina dentária, uma vez 

que acreditam que será um importante regresso ao contacto 

presencial para todos os participantes. As suas expectativas 

são diversificadas: 1) Uma promoção de uma melhor saú-

de oral em Portugal com produtos de qualidade; 2) Trazer 

soluções inovadoras, alguns novos lançamentos, dentro do 

âmbito da higiene oral; 3) A visita do stand no Congresso.

A GUM é uma marca líder em qualidade, portanto os visi-

tantes devem esperar por encontrar soluções de higiene oral 

diferenciadoras com evidência clínica e que podem fazer a 

diferença no cuidado diário e na resolução de determinadas 

patologias e problemas da saúde oral.

Os lançamentos deste ano 2021 são: a nova escova elé-

trica GUM Powercare, os novos escovilhões GUM Bidirection 

e a pasta dentífrica GUM BIO com Aloé Vera e Menta, com 

certificação internacional BIO e Vegan. 
https://www.sunstargum.com/pt

Dentina

As expectativas da Dentina para a Expodentária deste ano 

são muito elevadas.

Após a situação pandémica com que se depararam nos 

últimos tempos e a readaptação a novas estratégias de 

comunicação digital, fizeram com que este regresso à nor-

malidade seja ainda mais impactante.

Com uma Expodentária completamente esgotada a nível 

de expositores, os congressistas terão novamente acesso 

às últimas novidades do mercado de medicina dentária, de 

uma forma tão próxima quanto possível.
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À semelhança de edições anteriores e conforme é de 

conhecimento por parte de quem conhece a Dentina, sendo 

uma empresa de origem 100% portuguesa e presente no 

mercado há mais de 20 anos, vai oferecer aos seus clientes 

uma panóplia de grandes marcas e produtos, alguns deles 

em exclusividade, quer em termos de equipamentos, quer 

em termos de material consumível.

Os clientes Dentina terão acesso às últimas novidades das 

marcas que representam, bem como a promoções que irão 

ao encontro das suas necessidades para abertura de clínicas 

ou para o dia a dia na clínica e/ou laboratório.

Têm o objetivo de igualar ou ultrapassar os excelentes 

resultados do Congresso de 2019, a última edição presencial.

A Dentina não terá presença de oradores convidados no 

stand, nem no Programa Científico do Congresso. No entan-

to, planeiam ser uma opção numa próxima edição.
https://www.dentina.pt/

 
Douromed

Devido ao contexto atual e após o sucesso de outras edi-

ções, a Douromed acredita que a Expodentária seja um 

momento essencial para o setor, uma vez que este tipo de 

eventos para além de promover a partilha de networking e 

o contacto com (potenciais) clientes, permite a divulgação 

de novidades e excelentes campanhas. Estão de regresso 

aos eventos presenciais, com bastante entusiasmo e felizes 

pelo reencontro com os seus clientes e convidam todos os 

profissionais do setor a visitar os stands 6-11 e S53-S58 no 

Altice Fórum Braga. Um espaço, com cerca de 100m2, onde 

poderão conhecer a empresa e a ampla seleção de produtos, 

equipamentos, tecnologia e serviços para a clínica dentária.

Sempre a pensar no conforto e na qualidade, a Douromed 

aproveita esta oportunidade para lançar as novidades das 

suas marcas exclusivas. Na visita ao stand, vão ser dadas a 

conhecer soluções de marca própria para o consumo do dia a 

dia e também soluções inovadoras em equipamentos, como 

o lançamento de uma nova sala cirúrgica e da máquina de 

sedação digital. Todos os detalhes estão a ser pensados para 

garantir a excelência de um regresso em grande.

A Douromed é patrocinadora científica com a prestigia-

da marca de biomateriais, Curasan. No dia 6 de novembro, 

o Dr. Fernando Duarte vai ministrar um curso hands-on de 

reconstrução óssea. Para procedimentos regenerativos são 

necessárias alternativas que permitam de forma compatível, 

fácil e eficaz atingir resultados de excelência, e neste curso 

não só se vai abordar a biologia dos enxertos ósseos, como 

também os vários materiais e aplicações clínicas.
https://www.douromed.com/

ERN

A ERN existe no mercado há 12 anos, realizando, desde a 

sua criação, intervenções em clínicas de medicina dentária 

e marcará presença sozinha pela primeira vez nesta edição 

da Expodentária.

A intervenção das equipas da ERN na construção, remo-

delação, arquitetura, decoração e licenciamento de clínicas 

de medicina dentária tem crescido em cerca de 20% ao ano, 

nos últimos cinco anos.

Este crescimento reflete a confiança que os médicos den-

tistas depositam na ERN, para a execução dos seus projetos. 

Com a presença na Expodentária, procuram duplicar este 

crescimento anual, realizar novas clínicas em zonas geo-

gráficas onde ainda não são fortes e solidificar a ERN como 

empresa de referência na área das clínicas.

Tendo em linha de conta que cada projeto é único, irão 

procurar espelhar no stand este conceito, fazendo com que 

no stand se possa visitar uma clínica de uma forma total-

mente diferente do tradicional.
http:www.ern.com.pt

Exaktus

As expectativas são altas. A 

Exaktus acredita que após o inter-

regno do ano passado, as pessoas 

estejam sedentas de participar e socializar durante o con-

gresso e sua respetiva exposição. 

A Exaktus conta com uma alta afluência e esperam que 

esta Expodentária seja um grande sucesso, para os novos 

órgãos da Ordem, os expositores e, principalmente, os con-

gressistas e visitantes da feira.

Estão a preparar o lançamento de algumas novidades na 

sequência da nossa visita à IDS 2021, por isso podem espe-

rar-se muitas novidades, apesar de ainda ser prematuro 

adiantar mais nesta fase. 

Quanto a novidades, foi já anunciado que terão um par-

ticular enfoque na nova linha de alinhadores invisíveis, o 

Exaligner, e um novo serviço que estão a lançar chamado 

Exaktus Repairs.

Têm como objetivo ter um stand dinâmico e interati-

vo para recuperar a dinâmica que a situação pandémica 

lhes retirou no ano passado. Por isso, apostaram em várias 

demonstrações no stand, como por exemplo, scaneamento 

intra-oral, demonstração da plataforma do Exaligner e até a 

demonstração de como reparam instrumentos rotatórios no 

âmbito do lançamento da Exaktus Repairs.
http:www.exaktus.pt

FKG Iberia

Desde 1931 que a FKG tem estado na vanguarda do 

desenvolvimento, fabrico e distribuição de produtos para 

profissionais de endodontia e de medicina dentária. A FKG 

está muito feliz por poder voltar a ter uma audiência pre-

sente no próximo Congresso da OMD-Expodentária 2021, 

onde são patrocinadores científicos, e para o qual prepara-

ram uma série de conferências, hands-on e muitas novida-

des para o mundo da endodontia, e que estarão disponí-

veis no seu stand. 

Para este Congresso da OMD-ExpoDentária 2021, a FKG 

quer mostrar os seus novos sistemas de instrumentação 

https://ern.com.pt/
https://exaktus.pt/pt
https://www.douromed.com
https://www.dentina.pt
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RACE® EVO e R-Motion®, sistemas com um tratamento exclu-

sivo de calor azul, que permite preparar os canais radiculares 

de forma eficaz, segura e minimamente invasiva, e que se 

juntam ao já conhecido e revolucionário sistema XP-endo® 

Soluções. Além disso, a FKG apresentará o seu novo motor 

endodôntico, o Rooter® X3000, o único motor endodôntico 

sem fios no mercado, com localizador de áx integrado, e 

capaz de chegar às 3000 rpm.

A FKG Iberia é patrocinadora científica no próximo congres-

so da OMD, onde patrocinarão a conferência do Dr. Kleber  

Carvalho, sob o título “Root Perfurações: como prevenir, 

tratar e prognóstico”. Além disso, irão ter três hands-on: O 

primeiro pela mão do Dr. Kleber Carvalho, sob o título “A 

expansão da tecnologia NiTi e a sua utilização na endodon-

tia mediante a instrumentação 3D (XP-endo® Solutions), em 

combinação com o uso de biocerâmicos TotalFill®”. O segun-

do Hans-On contará com a participação do Dr. Vítor Freitas, 

sob o título “Tratados primários, retratamento e reimplante. 

Aplicações clínicas mediante o uso de materiais biocerâmi-

cos TotalFill®”. E, por fim, o Dr. José Gouveia dará uma pales-

tra com o título “Abordagem de canais curvos mediante a 

instrumentação com tecnologia NiTi de geração. SISTEMA® 

RACE EVO®”.
https://www.fkgiberia.com/

GSK

A GSK Consumer Healthcare 

exibe, nesta edição da Expo-

dentária, as mais recentes ino-

vações no âmbito da saúde 

oral. A empresa acredita que o 

desenvolvimento de soluções 

especializadas para determi-

nadas condições, proporcionará 

melhores cuidados aos pacien-

tes. Para o alívio da hipersen-

sibilidade dentária, apresenta 

Sensodyne Repair & Protect 

Reparação Profunda com uma 

nova fórmula, para uma repa-

ração profunda e proteção prolongada. Apresenta também 

Corega Aparelhos Ortodônticos e Goteiras, que limpa, refres-

ca e protege os aparelhos ortodônticos e as goteiras. Esta 

inovação vem satisfazer as necessidades específicas dos uti-

lizadores de alinhadores, aparelhos de contenção e goteiras, 

com uma fórmula que limpa eficazmente sem danificar.
http:www.gskhealthpartner.com/pt-pt/oral-health/

Imaginasoft

Este ano a expectativa para o Congresso da Ordem dos 

Médicos Dentistas é ainda maior porque, além de ser o 30º 

aniversário, este evento marca um regresso à normalidade 

e ao networking presencial. Por outro lado, o tema “Proble-

mas e soluções clínicas em medicina dentária” é um fator 

diferenciador e de relevante importância para a classe.

A Imaginasoft está entusiasmada para ver questões como 

a importância da transformação digital, inovação, Inteligên-

cia Artificial e a experiência do paciente serem discutidos 

neste que é um dos principais eventos da medicina den-

tária em Portugal e acredita que será, certamente, aprazí-

vel poder estar novamente com todos os nossos clientes e 

amigos.

Nesta edição o foco continuará a ser o software de ges-

tão integral de clínicas – o NewSoft DS e os Add-Ons que 

complementam e potenciam a organização e o sucesso 

da atividade, nomeadamente a App Médicos, App Tablet, 

Dashboard, Documentos Eletrónicos, Segurança de Dados, 

Automatização de Comunicações, Agendamento Online 

entre outras novidades. Em suma, um conjunto integrado de 

serviços com o foco na melhoria das experiências da equipa 

clínica e do paciente. 

A par com as soluções de software, os novos equipamen-

tos de radiologia e imagem médica continuarão também a 

ser motivo de destaque. 
http:www.imaginasoft.pt

IPD

Estar presente neste evento de grande magnitude é uma 

honra para a IPD que acredita que tem de retribuir, ofere-

cendo aos participantes, um stand relevante onde podem 

visitar e aprender ainda mais sobre os seus produtos e a 

sobre a empresa.

A sua grande expectativa para esta edição é poder trans-

mitir os seus conhecimentos e dar a oportunidade de mos-

trar e dar a conhecer os mais recentes desenvolvimentos em 

produtos e sistemas.

Nesta edição da Expodentária têm o prazer de poder mos-

trar os seus últimos desenvolvimentos na digitalização e nas 

compatibilidades dos sistemas de implantes.

Os seus sistemas de trabalho digital, continuam a inovar e 

a colocar nas mãos de todos os seus clientes um vasto por-

tfólio de soluções. 

Nesta edição, estará presente a sua referência KOL em 

Portugal, que será capaz de resolver as dúvidas existen-

tes em relação aos produto, sistemas de trabalho digitais, 

bibliotecas e outras questões relevantes, bem como poder 

aconselhar os participantes sobre a introdução de compo-

nentes digitais tanto na clínica, como em laboratório.
http://www.ipd2004.com
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Lacer

A Lacer é um laboratório farmacêutico sediado em Barce-

lona, Espanha. A empresa foi fundada em 1949 e está firme-

mente comprometida com a saúde pública. 

Este laboratório comercializa uma vasta gama de produ-

tos de higiene oral e o principal objetivo é prevenir doenças 

orais, ajudando a manter uma higiene oral adequada. 

Devido à investigação interna da Lacer sobre os mecanis-

mos que geram doenças orais de base bacteriana como a 

gengivite, procuram-se novos e diferenciados mecanismos 

na luta contra uma das patologias que mais prevalece na 

sociedade e que está associada a médio prazo na génese de 

determinadas condições sistémicas.

A Lacer cria um conceito inovador de sistema basea-

do numa série de ingredientes que garantem um elevado 

nível de eficácia e segurança, tanto a nível humano como 

ambiental na luta contra a periodontite. O novo sistema da 

Lacer foi testado tanto in vitro como in vivo, com excelentes 

resultados clínicos.

Uma nova geração de pastas dentífricas e colutórios com 

fórmulas avançadas foi desenvolvida a partir deste novo 

conceito, assim como as suas provas científicas e a sua con-

tribuição para as clínicas dentárias.
http://www.lacer.es

Nobel Biocare

Para a Nobel Biocare, estar presente da Expodentária é 

sobretudo retomar alguma normalidade após um ano de 

adaptação e de desafios, como foi 2020. 

Já este ano, a 30º edição do Congresso OMD surge, ainda 

que cumprindo as devidas medidas de precaução, como 

uma oportunidade única para rever clientes da Nobel 

Biocare, apresentar as novidades a nível de soluções de 

tratamento e produtos a médicos dentistas, técnicos de 

prótese dentária e a todos os envolvidos em medicina 

dentária. Por isso mesmo a sua equipa estará disponível 

para ajudar clientes e esclarecer qualquer questão que 

possa aparecer. 

A presença na Expodentária será uma excelente oportu-

nidade para apresentar as novidades, a nível de produtos e 

soluções, que têm vindo a desenvolver. Com o objetivo em 

mente de poder ajudar os clientes a tratar mais pacientes e 

cada vez melhor, continuam a trabalhar em melhorias contí-

nuas e a Expodentária é o palco ideal para apresentar essas 

mesmas melhorias. 

Sem descurar o portefólio de produtos disponíveis, apro-

veitam agora esta oportunidade para apresentar o siste-

ma de implante Nobel Biocare N1 que, tal como a Nobel  

Biocare, centra-se nos médicos dentistas e nos seus pacientes. 

 Quem visitar a Nobel Biocare irá poder também conhecer 

o GalvoSurge, que permite uma nova abordagem na higie-

nização de implantes, criando condições otimizadas para os 

procedimentos de enxerto ósseo. 

A Nobel Biocare estará também presente como patro-

cinador científico este ano e como tal preparam duas ses-

sões de hands-on que irão decorrer durante o congres-

so, ambas no dia 5 de novembro. A sessão que decorre 

durante o período da manhã, das 09h30 às 13h00, com o  

Dr. Pedro Peña e o Dr. Pedro Santos Silva será sobre “Como 

tratar peri-implantites com a nova tecnologia de eletroli-

ses – Galvosurge”. A sessão da tarde – das 14h30 às 18h00 

– por sua vez contará com o Dr. Miguel Moura Gonçalves e o  

Dr. Pedro Peña, que irão apresentar a sessão “Um novo pro-

tocolo cirúrgico que garante maior previsibilidade e maior 

conforto para o paciente” ¸ apresentando o inovador siste-

ma Nobel Biocare N1™.
https://www.nobelbiocare.com/pt-pt

NSK Dental 

O objetivo da NSK Dental na Expodentária 2021 é dar a 

conhecer toda a gama de produtos dentários NSK a todos os 

profissionais de medicina dentária em Portugal e assim con-
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tinuar a oferecer os melhores produtos do mercado. Produ-

tos que incorporam as melhores qualidades e inovações no 

mercado. Faz parte também dos seus objetivos continuar a 

unir esforços com os atuais clientes e colaboradores à medi-

da que procuram criar novas oportunidades de negócio com 

outros potenciais clientes. 

A NSK Dental apresentará na Expodentária 2021 uma série 

de produtos revolucionários, que esperam que venham a 

atender às necessidades dos seus clientes. Apresentarão o 

novo SURGIC PRO2, o micromotor de implantologia de nova 

geração para melhorar o desempenho do seu antecessor. 

Segurança, operabilidade e conectividade sem fios, junta-

mente com as características bem conhecidas que a NSK ofe-

rece nos seus dispositivos cirúrgicos. 

Mas não só o SURGIC PRO2 será apresentado durante a 

Expodentária 2021. A nova microturbina Z com mini cabe-

ça e uma potência superior. A peça manual para implantes 

zigomáticos e a iProphy, a peça de polimento sem fios e o 

Osseo100+ também estarão presentes no stand.

E, finalmente, o renovado contra-ângulo Z95L SW. As 

mesmas características do nosso contra-ângulo, mas adi-

cionando a tecnologia SPRAY SWITCH da NSK. A primeira 

função de pulverização variável com duas variantes que 

permite escolher instantaneamente entre o spray de névoa 

ou de jato. 

Além disso, a NSK Dental terá os seus principais produtos 

para cirurgia e instrumentos rotativos disponíveis dentro do 

seu stand e disponibilizará aos participantes ofertas espe-

ciais.
https://www.nsk-spain.es/

S.I.N. Implant System

Está no ADN da S.I.N. Implant System 

estar próximo dos clientes e a Expoden-

tária é a melhor oportunidade de estar 

próximo dos seus parceiros em Portugal. Também vão apro-

veitar para apresentar a todos o sistema Epikut, que é uma 

das melhores opções para carga imediata. 

Quanto às novidades para esta edição, a S.I.N promete um 

stand inovador e pronto para receber da melhor forma clien-

tes e parceiros, sempre com um bom café e boa conversa.

Vão ainda contar com a presença de médicos dentistas 

e implantologistas consagrados no mercado português e 

internacional. Estes profissionais estarão disponíveis para 

esclarecer quaisquer dúvidas que o público possa ter sobre 

produtos e irá ainda estar presente o embaixador S.I.N., Fer-

nando Duarte, no dia 6 de novembro, apresentando o hand-

s-on sobre “materiais e protocolos de reconstrução óssea - 

perspectiva atual”.

http:www.sinimplantsystem.com

Straumann Group

As expetativas para este ano são bastante elevadas para 

o Straumann Group, dado que será o primeiro congresso pre-

sencial da OMD, após a pandemia. 

O Straumann Group estará presente com todas as marcas 

(Straumann, Neodent, Anthogyr, Digital Solutions, Meden-

tika, ClearCorrect, Philips Zoom, Osteobiol e AmannGirrbach) 

e com algumas surpresas que ainda não podem desvendar, 

apelando à visita de todos os seus os clientes ao Altice Fórum 

Braga, aos stands 142 ao 149 e 196 ao 203, para conhecerem 

todas as novidades.

Este ano contam com a apresentação do novo implante 

TLX da Straumann, assim como apresentações de outros 

novos produtos e onde irão fazer várias ativações de mar-

ca com vários jogos e surpresas. Terão também um espaço 

dedicado à sua marca de alinhadores, ClearCorrect.

O Straumann Group é Golden Sponsor da OMD e, neste 

âmbito, contarão com a presença de um orador de renome.

O Dr. Egon Euwe fará a sua apresentação no dia 4 de 

novembro, das 14h30 às 16h, no Auditório A, onde abordará 

o tema: “Como evitar e resolver as complicações e insuces-

sos com implantes imediatos na “zona estética”: um proto-

colo para resultados previsíveis a longo prazo.”
http:www.straumanngroup.pt

UIC Barcelona

Na perspetiva da UIC Barcelona, é essen-

cial haver formação nas técnicas mais atuais 

do setor da medicina dentária para poder 

responder às necessidades da sociedade. Por esta razão, a 

Faculdade de Medicina Dentária da UIC Barcelona oferece 

aos seus alunos de licenciatura e pós-graduação uma forma-

ção abrangente e completa que lhes permite diagnosticar e 

oferecer o melhor tratamento aos pacientes.

A Faculdade de Medicina Dentária da UIC Barcelona tem des-

de a sua criação uma grande relação académica com universi-

dades de portuguesas, de forma bidirecional, uma vez que mui-

tas pessoas que têm atualmente cargos relevantes na medicina 

dentária portuguesa têm sido formadas na UIC, e também mui-

tos estudantes da UIC Barcelona passaram pelas salas de aula 

das universidades portuguesas em troca de Erasmus.

O seu objetivo para esta edição continua a ser divulgar 

os seus programas de mestrado e residências clínicas e de 

pós-graduação, bem como a sua oferta de formação em 

cursos de formação contínua que abrangem todas as áreas 

da medicina dentária. O seu principal objetivo é melhorar a 

competitividade dos médicos dentistas e oferecer mais qua-

lidade no tratamento do doente.

Por outro lado, esperam aumentar os laços académicos 

e de investigação com as universidades de portuguesas, 

sendo que o aumento do conhecimento tecnológico signifi-

ca que só trabalhando em conjunto poderão responder aos 

desafios do ensino e da formação do futuro. 

A Faculdade dispõe de equipamentos digitais de última 

geração, como dispositivos de impressão digital, software 

de diagnóstico e design de próteses e alinhadores dentá-

rios, para que os alunos adquiram competências na tomada 

de impressões digitais e na gestão radiológica, substituindo 

assim o uso de materiais convencionais. Como explica o Dr. 

Lluís Giner, Reitor da Faculdade, “não há dúvida de que as 

mudanças tecnológicas conduzem a uma melhoria do diag-

nóstico e dos tratamentos dentários, garantindo ao mesmo 

tempo um melhor prognóstico a longo prazo”.

A Faculdade de Medicina Dentária da UIC Barcelona tor-

nou-se um centro de referência nacional pela sua qualidade 

de ensino e investigação.

Este ponto tem-se refletido nas posições obtidas pela 

Faculdade nas recentes edições dos principais rankings 

nacionais e internacionais.

Especificamente, pelo quarto ano consecutivo, a UIC Barce-

lona foi classificada no Ranking de Xangai posicionando-se no 

Ranking Global de Assuntos Académicos (GRAS) na categoria 

de Medicina Dentária & Ciências Orais, ocupando a segunda 

posição entre as sete instituições de âmbito nacional. Da mes-

ma forma, a Universidade ocupa a primeira posição no campo 

da Medicina Dentária do ranking CYD 2021 pelo seu elevado 

número de indicadores de maior desempenho. Finalmente, 

mais uma vez a licenciatura em Medicina Dentária está posi-

cionada entre as três melhores da sua categoria no ranking 

das melhores universidades espanholas preparadas pelo jor-

nal El Mundo, que destaca especialmente o uso das tecnolo-

gias mais avançadas nas instalações da Faculdade e da sua 

Clínica Universitária de Medicina Dentária.

Nesta edição da Expodentária 2021, e dada a sua grande 

relevância internacional, o Dr. Lluís Giner Dean da Faculdade 

de Medicina Dentária, e a Sra. Elisa Sanagustín, Gerente da 

Faculdade, estarão presentes no stand. n
http:uic.es/es/facultad-de-odontologia

O JornalDentistry convidou um vasto número de

empresas para colaborar na elaboração deste artigo,

mas apenas as mencionadas responderam

até ao fecho da edição.
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MARKETING NA CLÍNICA

ENTENDER OU NÃO ENTENDER O PACIENTE

O limiar de um encontro com uma pessoa desconhecida pode ser decisivo, pois irá ditar o rumo de uma 
possível convivência durante um tratamento. Seja este de curto, médio ou longo prazo.

A oportunidade de construir um relacionamento, atra-

vés de uma elegante recolha de dados, escutando as 

necessidades que o cliente irá relatar e que supõe serem as 

prioridades a tratar.

 

Sem esquecer que muitas vezes, existe um viés cognitivo 

entre o pensamento do paciente e o seu comportamento. 

Fica claro numa avaliação clínica que expõe o seu real esta-

do. Sejam nos problemas dentários existentes, sejam nos 

cuidados com a higienização ou em sinais indicadores de 

outras disfunções.

 

Importante salientar: as perguntas precisam de ser aber-

tas para serem mais suscetíveis, estimulando a narrativa. 

Quando, como, porquê, onde, qual, e muitas outras podem 

ser maneiras de introduzirmos um diálogo produtivo.

 

É necessário saber a razão principal que traz este paciente 

até nós. O motivo que determinou a sua decisão pode estar 

implícito na descrição registada que normalmente apresen-

ta detalhes como desconfortos e insatisfações com o seu 

estado atual.

 

*Graduado em Medicina Dentária - UFRGS; MBA em Gestão Empresarial - Fundação Getulio Vargas; Educador Físico - IPARS; 

Membro Fundador da Academia Brasileira de Odontologia Estética; Membro Honorário da Sociedade Brasileira de Odontologia 

Estética; Palestrante de Gestão na Prestação de Serviços na área da saúde; Reabilitador que trabalha em tempo integral na Clínica 

Orth - Rio Grande do Sul - Brasil. Para enviar questões e solicitar esclarecimentos: celsoantonioorth@gmail.com

subsequentes, em particular saber se estão alinhadas com a 

expectativa do paciente.

 

É importante valorizar a primeira consulta com o paciente, 

a sorte de estar no lugar certo à hora certa. Sim, é possível 

que se possa chamar sorte. Já a sorte poderia também ser 

descrita como estar na hora certa, longe do lugar errado. 

Longe do lugar onde não existem protocolos claros e com-

prometidos com a saúde do paciente.

 

A arte está no cuidado, adjetivo que simboliza a proteção, 

que é o propósito de quem trabalha na área da saúde.

Até à próxima. n

Celso Orth

Numa consulta inicial o tempo pode não ser suficiente 

para a interpretação precisa da realidade dos fatos. É essen-

cial ter tempo para esta fase sem a pressão típica de resul-

tados imediatos. Considere-se o tempo como fator determi-

nante para estabelecer a confiança e dissipar dúvidas.

 

Uma abordagem imprescindível é a condução responsável 

de uma anamnese relevante. Muito do que nos propomos 

a fazer, seja no diagnóstico, prognóstico ou planeamento, 

pode ter implicações no todo.  Isto vai muito para além dos 

processos normais de perguntas e respostas.  Rigor científico 

é a palavra chave na sua elaboração. Tem de se ter em conta 

a individualidade biológica e o sentimento de cada paciente.

 

Todas as informações que colhermos nesta consulta farão 

a diferença no decorrer do tratamento. É preciso entender 

a sua importância no desenvolvimento de todas as ações 

*Dr. Celso Orth 
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EVENTO

IDS 2021 DEVOLVE OTIMISMO À MEDICINA DENTÁRIA 
INTERNACIONAL
O IDS 2021 contou com cerca de 830 empresas de 59 países numa área de 115.000 metros quadrados. 
Os quatro dias de feira proporcionaram ao setor da medicina dentária global, o aguardado impulso na 
fase pós-pandemia

O IDS 2021 teve tem um papel relevante para reativar 

tanto o setor da medicina dentária, como a indústria 

da feira como um todo.  Além disso, esta é a primeira edi-

ção do IDS a ter lugar em formato híbrido, ou seja, com um 

espaço físico para encontro presencial nas salas de exposi-

ções em Colónia e complementada pela plataforma digital 

IDSconnect, cujas opções adicionais para apresentações e 

networking foram recebidas. 

"O otimismo regressou à família da medicina dentária 

internacional", afirma Mark Stephen Pace, presidente da 

Associação Alemã da Indústria Dentária (VDDI).  "Tivemos 

diálogos intensivos com visitantes interessados e a maioria 

deles participou com a intenção de chegar a uma decisão de 

investimento. Muitos dos decisores optaram por fechar os 

negócios na feira. A mensagem é clara e ruidosa: a indústria 

dentária alemã continua a avançar. Oferecemos soluções em 

tempos difíceis. Todos os expositores com quem falei, sem 

exceção, ficaram satisfeitos por terem participado no IDS. E 

uma coisa tenho a certeza, eles vão beneficiar das mudanças 

no mercado que virão na sequência do IDS."

Oliver Frese, Chief Operating Officer da Koelnmesse, tam-

bém garante que o IDS 2021 despertou claramente um novo 

entusiasmo no setor, uma vez que “todos os expositores 

e visitantes têm tido o prazer de retomar o contacto pes-

soalmente, apreciar os produtos em primeira mão e refor-

çar os laços pessoais no final do dia nos muitos eventos de 

networking. 

IDS 2021 em números
O IDS demonstrou mais uma vez que é um marco nos even-

tos do setor da medicina dentária internacional: uma área de 

exposição de 115.000 m2 e mais de 23.000 visitantes profis-

sionais de 114 países, que vieram ao IDS 2021 para conhecer 

as ofertas das 830 empresas expositoras de 59 países. Entre 

os participantes estavam 228 expositores e 5 representações 

de empresas da Alemanha; bem como 591 expositores e 6 

representações de empresas de outros países.

O poder internacional de convocação do IDS tornou-se 

mais uma vez evidente, especialmente tendo em conta as 

limitações para viagens em muitas regiões do mundo. 72% 

dos expositores vieram de fora da Alemanha, assim como 

57% dos visitantes. "De importância crucial para o suces-

so de uma feira é a capacidade de decisão dos visitantes e 

este tem sido do mais alto nível também nesta edição do 

IDS, tanto a nível nacional como internacional", conclui o Dr. 

Markus Heibach, Secretário-Geral do VDDI.  

Isto também se reflete numa primeira avaliação de um 

inquérito aos visitantes. De acordo com esta sondagem, qua-

se 85% dos visitantes desta edição participaram na tomada 

de decisões e 33% tiveram mesmo um papel decisivo. Mais 

de dois terços dos visitantes ficaram muito satisfeitos com a 

oferta da exposição. E cerca de 70% dos inquiridos estão a 

planear o seu regresso ao IDS 2023.

O IDSconnect contou com 77 expositores de 16 países, 

num total de 88 contribuições e 1.310 minutos de divulgação 

por dia. O programa geral de eventos também foi transmiti-

do em direto nesta plataforma digital. Todas as conferências, 

espetáculos e apresentações digitais também estão disponí-

veis a pedido.

A próxima edição do IDS terá lugar de 14 a 18 de março 

de 2023. n
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