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EDITORIAL

O mês de novembro é, por norma, o mês do nosso congresso anual. O 

congresso anual dos médicos dentistas. É um tempo de reencontros, 

oportunidades e aprendizagens. 

Excetuando o congresso do ano 2020, exclusivamente digital, por impe-

rativos pandémicos, nestes 30 anos de congressos, (24 para mim) cole-

ciono momentos muito importantes e marcantes na minha carreira como 

médica dentista, como colega, docente, formadora e empresária. Muitas 

vezes ouvi dizer que “tempo é dinheiro”. E sempre pensei que esta expres-

são significava o valor que o nosso tempo tinha. Que o tempo, o nosso 

tempo, aquele que decidíamos dedicar a alguém ou a alguma coisa era 

valioso, porque era nosso e porque nunca mais voltaria a existir, tal e qual. 

Hoje sei que é mais que isso. Tempo e dinheiro, podem, de facto, ser vistos 

na mesma perspetiva. Com ambos podemos fazer três coisas. Ou gastar, 

ou desperdiçar, ou investir. A diferença é que o tempo que desperdiçamos 

nunca mais volta.

O congresso da OMD sempre foi, para mim, um tempo muito bem inves-

tido. E este ano, sinto quase a nostalgia de um tempo que voltou para trás. 

Não porque se apresentasse num formato antigo, bem pelo contrário, mas 

porque voltamos a estar juntos presencialmente. Estes três dias de intera-

ção, tenho-os como dos melhores investimentos na nossa profissão. 

Este 30º congresso teve o mérito gigante de se fazer presente em tempos 

ainda incertos e de decisões difíceis. A qualidade científica dos palestrantes 

portugueses, foi uma agradável confirmação de que a medicina dentária 

portuguesa está de excelente saúde e não fica atrás do melhor que se vê 

internacionalmente. Este tempo de aprendizagem, de partilha, de olhar para 

o trabalho dos pares é um tempo que nos desafia a querer fazer melhor, a

sair da nossa zona de conforto. E é só quando saímos da nossa zona de con-

forto que desenvolvemos novas ferramentas, novas capacidades.

Richard Branson, o fundador da Virgin, diz, desde sempre, que perante 

uma oportunidade devemos responder sempre “sim”, mesmo que não 

saibamos como a atingir, como fazer para a conseguir levar a bom por-

to. Diz ele, que devemos aceitar a oportunidade e só depois encontrar a 

forma de chegar lá. É quando aceitamos desafios, que ganhamos alento 

para aprender novas capacidades, que aprendemos novas ferramentas, 

novas técnicas.

Lembro-me bem de ter aceitado ser formadora num estudo de inves-

tigação fase IV dum fármaco para aliviar as lesões de mucosite oral em 

pacientes irradiados de cabeça e pescoço. O estudo era multicêntrico, de 

uma farmacêutica americana, a desenvolver-se em cinco hospitais espa-

nhóis. Precisavam dum médico dentista que pudesse ser treinado para dar 

formação aos investigadores em cada um dos cinco hospitais. Como para 

os americanos Portugal e Espanha são a mesma coisa, seria óbvio que eu 

falaria espanhol. Disse imediatamente que sim. Voei para Boston para 

três dias de formação. Voltei com o desafio de aprender espanhol em três 

meses. E que útil se tem mostrado o meu Portenhol! 

O congresso é, para além de tempo, lugar para investir dinheiro. A 

expodentária é uma reunião privilegiada para dar a conhecer as linhas 

de evolução de cada área da medicina dentária e promover as melho-

res condições para o investimento. Quando nos munimos de materiais e 

tecnologias que nos desafiam a ser melhores e menos invasivos médicos 

dentistas, voltamos a ter de nos adaptar, reinventar procedimentos, encai-

xar o futuro no presente da nossa atuação clínica. E assim avançamos. 

Assim evoluímos numa medicina dentária mais patient friendly. 

Mas, a verdade, é que há tempo para semear e tempo para colher. E a 

nossa profissão está ainda a semear. É muito recente na linha do tempo. 

Quer queiramos, quer não, há ainda muito que investir para, mais tarde, 

poder colher. Há que ter resiliência para resistir às intempéries e sabedoria 

para saber que dias de chuva são seguidos de dias de sol. E nunca desistir. 

Haverá muitas reuniões, comissões, intervenções onde gastaremos tempo 

a semear, a investir numa colheita frutífera. Não desperdicemos tempo! 

Tempo é dinheiro. E não volta mais! n

Célia Coutinho Alves , Médica Dentista

Especialista em Periodontologia pela OMD

Doutorada em Periodontologia pela 

Universidade Santiago de Compostela
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CONVIDADO DO MÊS

REFLETIR, REFORMULAR E REERGUER A MEDICINA DENTÁRIA

A força motriz base “Refletir, Reformular e Reerguer a Medicina Dentária” que nos propu-

semos a cumprir, emana inquestionavelmente o paradigma e o futuro que ambiciona-

mos não só para a Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária como também 

para os seus associados e estudantes. 

A conjuntura atual da Medicina Dentária em Portugal exalta a necessidade de os estudan-

tes assumirem posição de destaque no debate político com uma postura sólida, credível, 

reivindicativa e suportada. Deste modo, e com uma finalidade nobre, a ANEMD refundou-se 

há aproximadamente cinco anos, assumindo a responsabilidade de servir de conduto da voz 

de mais de 3.700 estudantes do Mestrado Integrado em Medicina Dentária, debruçando-se 

sobre o estado da arte do Ensino da Medicina Dentária, bem como na identificação das diver-

gências entre as sete escolas de Medicina Dentária Portuguesas.

“Nothing about Us without Us” – é com foco nesta premissa que pretendemos reclamar 

o nosso lugar nos debates e tomadas de decisão que afetem diretamente os estudantes de 

Medicina Dentária, participando sempre de forma arrojada e inteligente. Com a certeza da 

dificuldade do caminho que teremos pela frente, traçamos o nosso mapa, definimos o per-

curso que pretendemos percorrer e seremos venturosos, mas responsáveis, de forma a não 

nos desviarmos da rota que planeamos seguir e que culminará numa comunidade estudantil 

crítica, informada, pluralista e vanguardista.

A renovação, reconversão e reinvenção são saudáveis e imprescindíveis no seio de uma 

associação jovem, porém, carregam em si a responsabilidade das barreiras e patamares 

superados por Direções anteriores. Com humildade, reconhecemos o bom trabalho realizado 

e faremos desse bom passado, parte do bom futuro.

Objetivos da nova Direção:
Ao longo dos últimos anos, a Medicina Dentária tem sofrido mutações constantes, sendo 

fundamental o estabelecimento de relações profícuas e simbióticas com entidades represen-

tativas da Medicina Dentária, pelo que se tenciona primar por não descartar as responsabili-

dades e aproximar os associados e os estudantes da Associação Nacional.

Outra prioridade incide na auscultação dos associados e estudantes sobre temas reconhe-

cidamente emergentes no âmbito do ensino da Medicina Dentária com vista à produção de 

estatística própria e exclusiva, que irão suportar as tomadas de posição públicas da ANEMD. 

Adicionalmente, é imprescindível a criação de alternativas e sinergias que colmatem as dis-

crepâncias vividas pelos estudantes de Medicina Dentária.

A Medicina Dentária Portuguesa deve posicionar-se de forma europeia e seguir as direti-

vas relativas ao perfil de médico dentista europeu no futuro. Para que isso aconteça, é fun-

damental manter a comunicação entre os estudantes nacionais e internacionais, promover o 

intercâmbio de experiências e conhecimento e entender de que forma Portugal se posiciona 

relativamente a países europeus que reconhecidamente facultem ensino médico-dentário 

de substancial qualidade.

No âmbito da Ação Social, pretendemos reduzir o impacto económico-financeiro que 

a compra obrigatória de material dentário apresenta no seio familiar dos estudantes de  

Medicina Dentária. É nossa motivação impedir que os custos imputados aos estudantes 

sejam um motivo de abandono escolar.

A ANEMD propõe-se também a integrar a valorização da saúde mental no contexto do 

Ensino Superior. Estudos revelam que os estudantes do Ensino Superior constituem um grupo 

particularmente vulnerável a ansiedade, stress e depressão e, particularmente no Ensino da 

Medicina e Medicina Dentária, apresentam indicadores alarmantes no aumento da prevalên-

cia do Síndrome de Burnout. n

João Figueiredo 

5º ano do Mestrado Integrado em Medicina Dentária da FMDUP; Presidente da Direção da Associação 
Nacional de Estudantes de Medicina Dentária (ANEMD); Presidente da Direção da AEFMDUP em 2019-2020 e 
2020-2021 e Vogal da Direção em 2018-2019; Membro do Conselho Representantes 2020-2022 e membro do 

Conselho Pedagógico 2020-2022 na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto.
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os estudantes nacionais e internacionais, 
promover o intercâmbio de experiências e 

conhecimento e entender de que forma Portugal 
se posiciona relativamente a países europeus que 

reconhecidamente facultem ensino médico-dentário 
de substancial qualidade. 
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CRÓNICA

PORQUE NUNCA PUBLICAMOS (EU E O MEU IRMÃO HARRY LÉVY)

T inha previsto escrever uma crónica chamada “Isto é tudo um putedo”, falando do estado a que chegou a medicina  

dentária em Portugal…,no entanto, achei prematuro, deixando-a para o fim desta minha colaboração com a revista…se 

tiver fim…

Um dos problemas dos portugueses, em geral, é a falta de capacidade de criticarem e até de se autocriticarem. Como  

muito bem disse o meu grande amigo Pinto dos Santos, há uma grande confusão entre o que fazemos e o que somos  

– “somos o que fazemos e o que fazemos é o que somos” – e uma crítica ao que fazemos é logo interpretada como algo  

pessoal. E como somos todos “amigos”, calamo-nos quando vemos ou ouvimos algo de errado. Ora esse facto é, segundo 

esse meu amigo, e partilho dessa opinião, um obstáculo sério ao desenvolvimento.

Isto vem a propósito de uma história que vou aqui contar.

Não sei já em que ano, num congresso da OMD, ouvi uma sequência desenfreada de “asneiras”, numa daquelas conferên-

cias com muito “copy-paste” de artigos, para dar à audiência uma ideia de muito saber. Para isso, ligo o meu computador e 

procuro, mas há quem insista neste esquema, o que me deixa completamente irritado. A mim, interessa-me é o que a pessoa 

faz ou fez, os resultados obtidos e as suas opiniões pessoais baseadas na sua experiência e fracassos. A medicina dentária é 

uma arte baseada na ciência e não no vomitar de artigos.

Falava-se sobre a zircónia e o famoso lascamento (“chipping”) das cerâmicas cosméticas sobre as infraestruturas. O que 

eu vi, nos poucos casos mostrados, era um desenho aberrante das infraestruturas, sem qualquer sentido, engrossando-se 

a base, como se dessa forma se aumentasse a resistência, e diminuindo o espaço de colocação das cerâmicas cosméticas…

além de que não era dado qualquer tratamento à zircónia antes da colocação dessas cerâmicas.

No final pedi a palavra e qual não foi o meu espanto ao ver o ar incomodado da mesa e do moderador, tendo uma discus-

são que podia ser útil e esclarecedora, acabado de forma abrupta porque eu estaria a “exagerar” e nem conhecia os famosos 

artigos de uma colega suíça. Nada de mais estúpido, porque conhecia bem esses artigos, que nada traziam de novo. 

Nesse dia, verifiquei que neste país as discussões sobre certos temas em congressos são olhadas de soslaio, já que errada-

mente, e repito-o, pensamos que “somos o que fazemos e o que fazemos é o que somos”, incapazes da aceitação de críticas 

construtivas. Também por isso, somos “uma espécie de país”, com a mania de alguns pensarem que são os DDTs também na 

nossa área; normalmente muito “científicos”, mas quando “espremidos” verificamos rapidamente ausência de “sumo” e até 

de “conteúdo”…coitados.

Porque nunca publicamos um conceito de desenho de infraestruturas em zircónia, com aproximação ao que se passa na 

natureza (podem desde já chamar “biomimetic design” «kkkkkkk»), a que chamamos de Strong-life concept – fá-lo-emos 

neste “Pimenta na Língua”.

No  início, em 2008, o nosso projecto era de integrar o SLC (strong life concept) dentro dos programas de cad-cam dos téc-

nicos dentários. As principais empresas de cad cam acolheram o projeto com muito interesse mas nunca foram capazes de 

o desenvolver. Depois chegou a época do “REI Emax“ e o conceito de estruturas biométricas passou de moda. Por fim, hoje, 

está ainda pior. Para baixar ainda mais o custo das próteses, a dentisteria caiu na fresagem do  monolítico,  glazeado, que 

representa, genericamente, um fracasso estético.... E hoje em dia quase ninguém quer voltar ao “trabalho fino”, ao traba-

lho de precisão, normalmente por falta de competências. O tempo passou e finalmente, não queremos entrar em luta com 

as montanhas de asneiras da “Dentisteria Tik Tok”, como os moinhos de vento de Cervantes. Assim, Dom Quixote e Sancho  

Pança passaram a outros novos projetos muito interessantes, e a vida continua.

Nesta primeira figura vemos a diferença do desenho entre uma estrutura clássica, homotética e com o nosso conceito:

nas figuras seguintes o desenho geral das modificações das infraestruturas.

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

Harry Lévy
Fig.1. Diferença de desenho de três estruturas.
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Propositadamente, apresento as conclusões em francês, em homenagem ao meu 

grande amigo e ceramista Harry Lévy, com quem desenvolvi esta ideia, que nos tem 

dado excelentes resultados e com a qual evitamos muitos problemas, entre os quais 

os famosos lascamentos/chippings.

Aos que não me quiseram ouvir nesse dia, reflitam sobre o assunto…só evoluímos 

se criticarmos e discutirmos.

«Si nous prenons deux éprouvettes d’oxyde de zirconium de 20 mm de longueur, 4 mm de 

largeur et 0,7mm d’épaisseur. Sur l’une des deux éprouvettes, il y a une nervure de 0,4 mm 

sur le dessus selon le design SLC. Nous choisissons une valeur de 15 mm pour l’écartement 

entre les points fixes et 1000 Mpa comme module de rupture (ZrO2). En appliquant la formule 

précédente, on obtient une résistance de 87 Newtons pour l’éprouvette standard contre 177 

Newtons pour l’éprouvette SLC. Cela représente une augmentation de 103% de la résistance 

en flexion».n

Fig.2. Esvaziamento nas zonas em que não é necessário haver 
zircónia.

Fig.3. Reforço dos ângulos.

Fig.4. Colocação de nervuras de reforço. Fig.5. Posição dos conectores.

Fig.6. Forma dos conectores. Fig.7. Arco inferior dos conectores.

Fig.8. Linhas de força do desenho.

F= force de rupture (en Newtons, N)

M= Module de rupture (en Méga-Pascals, Mpa)

e = Epaisseur de l’éprouvette (en mm) (au carré!)

l = Largeur de l’éprouvette (en mm)

E = Ecartement entre les deux points fixes (en mm) 

Fig. 9-Esquemas dos testes realizados.
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CRÓNICA

TEMPO PARA TECNOLOGIA

N o início do mês de novembro a Digital Dentistry Society (digital-dentistry.org) teve a sua reunião global, que acontece 

a cada 2 anos, no Lago de Como, em Itália. 

Esta sociedade é neste momento indubitavelmente líder mundial e já tem embaixadas um pouco por todo o mundo a 

contribuir para a educação dos colegas que procuram entrar mais no mundo da medicina dentária digital. As empresas patro-

cinadoras deste evento são líderes de setor e a sua presença no evento foi forte e impactante. O futuro é aliciante.

O evento foi no mesmo fim de semana do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Como vice-presidente desta orga-

nização global, tive a honra de poder contribuir um pouco para o sucesso do evento que contou com mais de 750 colegas de 

64 países. Foram três dias de intensa educação e partilha de informação. 

Houve várias coisas que gostaria de partilhar, visto que a presença de portugueses foi residual e espero poder ver no 

futuro mais colegas portugueses a mostrar interesse nestes eventos internacionais que juntam os nomes mais poderosos da 

indústria na área da tecnologia, software e até robótica. É uma maneira incrível de medir o pulso do futuro da nossa indústria. 

Este evento também foi importante porque foi o lançamento global de um livro que contou com a contribuição de líderes 

incontestáveis da nossa profissão, que juntos ajudaram a escrever este compêndio incrivelmente importante para o médico 

dentista ou equipa dentária moderna. Chama-se “Science & Clinics”, e pode ser descarregado em forma de eBook e estará 

disponível para venda em breve em forma física (https://digital-dentistry.org/e-book-now-available). 

 Fui convidado para escrever o primeiro capítulo do livro que mostra aquilo que seria a primeira consulta ideal para aquisi-

ção de informação digital, ou seja, o processo que o paciente deveria atravessar para que o médico dentista ou equipa, que 

o vai tratar, tenha o máximo de informação antes de estabelecer um diagnóstico e plano de tratamento.

Parte da minha palestra no sábado, neste evento, foi para demonstrar o trabalho que a nossa equipa  teve para corrigir um 

caso que tinha corrido mal noutra clínica da capital, porque, na minha ótica, a equipa que estava a tratar do caso não tomou 

as devidas diligências no planeamento e facilitou alguns aspetos importantes na estratégia de tratamento. 

O caso parecia simples, uma senhora de 40 anos que queria um sorriso mais estético, e começou por fazer um tratamento 

de alinhadores de uma marca muito conhecida. Infelizmente, falhou o facto da equipa entender que a dimensão natural dos 

dentes da paciente, bem como a dimensão vertical final nunca iriam permitir que a sorriso final fosse perfeito ou funcional. 

Isto infelizmente acontece muito frequentemente porque há uma equipa ou pessoa que faz a ortodontia, e depois outra que 

faz a estética final. Quando não há uma gestão correta do caso, não haverá espaço para o aumento da dimensão dentária no 

final. Estas coisas devem ser sempre discutidas antes de iniciar qualquer tratamento ortodôntico. Pode não ser necessário, 

mas o estudo prévio deverá ocorrer por defeito. 

 Neste caso em particular, fizeram o erro de simplesmente aceitar o que o software dizia para fazer, que neste caso foi 

extrair dois pré-molares saudáveis, para ganhar espaço. O problema é que devido à dimensão natural dos dentes, o colega 

nunca iria poder fechar os passos na íntegra sem facetas ou coroas. Resultado? Após dois anos de tratamento a paciente 

não conseguia fechar a boca e estava muito infeliz com os resultados, e a clínica teve uma dor de cabeça complicada para 

resolver.

 Como evitar estes problemas? O que é que poderia e deveria sempre ser feito? Na minha ótica e algo que tenho vindo a 

dizer há muitos anos, é importante ter mais calma no início. Falo em “No Hall Smiles” há 15 anos e na importância em não 

acelerar a fase mais importante de um tratamento que é o planeamento e praticar sempre “Slow Dentistry”.

 Ora parece contra intuitivo falar de trabalhar de forma lenta se estamos a investir tanto dinheiro nas tecnologias para que 

as coisas funcionam de forma mais rápida. Escrevi um artigo recentemente sobre isto num jornal internacional, “Can Slow 

Dentistry be Digital?”, e a verdade é que sim. Mais do que isso, todos os presentes neste evento em Itália concordaram que 

temos que estabelecer uma nova forma de organizar as nossas clínicas à volta das novas tecnologias que estão a entrar no 

nosso mundo. Temos de ter mais tempo no “workflow” para as acomodar, e potencialmente mais recursos humanos para nos 

ajudar a trabalhar com eles, porque senão, muitas vezes, ficam a ganhar pó num canto da clínica. 

Neste primeiro capítulo do livro novo, falo sobre a importância de alocar o tempo adequado na consulta para podemos 

adquirir a informação necessária. Por exemplo, para fazer um raio-X panorâmico, uma CBCT, trabalhar a imagem para que 

fique de acordo com as nossas expectativas, fazer um scanner intra-oral, tirar fotografias intra e extras orais, eventualmen-

te uma scan facial, fazer análises sanguíneas para medir a vitamina D (no caso de fazer implantes), etc. Estas coisas todas 

demoram tempo. 

Não apenas tempo para adquirir os ficheiros digitais, mas ainda mais tempo para processar esta informação, integrar tudo 

com programas específicos para podermos fazer o nosso trabalho de “arquitetura” e depois planeamento estratégico. 

Pessoalmente, gosto que o paciente saiba que estamos a fazer isto. Prefiro que vejam o trabalho que dá e obviamente isto 

requer mais tempo. O que também ajuda a criar valor.

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

Dr. Miguel Stanley, médico dentista e Diretor Clínico da White 
Clinic.

Dr. Miguel Stanley, médico dentista e Diretor Clínico da White Clinic. 

https://digital-dentistry.org
https://digital-dentistry.org/e-book-now-available


http://www.ravagnanidental.com/
http://www.ravagnanidental.com/
http://www.p-orthodigital.com
mailto:comercial%40ravagnanidental-portugal.com?subject=
mailto:portugal%40p-orthodigital.com?subject=
mailto:espana%40p-orthodigital.com?subject=
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Para casos complexos, como no caso desta paciente em específico, 

tinha sido imperativo fazer um estudo da arquitetura dentária em função 

à face, tipo “digital smile design”, antes de fazer o estudo ortodôntico com 

a empresa de alinhadores, pois estas empresas nunca equacionam que no 

fim do tratamento possa ser necessário facetas ou qualquer outro trata-

mento para alterar a forma dentária natural. Portanto neste caso, não hou-

ve qualquer interação entre a equipa médica e a empresa de alinhadores 

para discutir o plano. 

De acordo com alguns peritos, mais de 50% dos utilizadores de alinhado-

res no mundo, não discute o caso on-line, ou seja, aceitam o primeiro estu-

do proposto.  Para quem não faz alinhadores, basicamente estas empresas 

recebem um scan dentário e um software faz um plano para corrigir a posi-

ção dentária, geralmente auxiliado por um engenheiro/técnico e inteligên-

cia artificial. Quase nenhuma destas empresas integra uma CBCT (Nemotec 

é a única excepção), o que significa que é impossível saberem exatamente 

o que é que se passa por baixo da gengiva. Além disso eles não sabem qual 

é que é o objetivo final do médico dentista, e se este porventura quererá 

alterar o diâmetro dos dentes com compósito ou facetas no final. Eles sim-

plesmente não equacionam isto no tratamento digital. 

Ainda existe o caso que se a dimensão vertical for reduzida e tivermos 

que fazer um aumento deste, o problema mantém-se. Isto significa que 

uma discussão deve sempre acontecer entre o médico dentista que está a 

planear o caso e estas empresas tecnológicas. Infelizmente, isto acontece 

cada vez menos em todo o mundo. 

Eu acredito que é para poupar tempo e ter uma maior taxa de aceitação 

de casos. Quem não quer ser líder de vendas no seu bairro? Para termos 

uma referência, nós aqui na nossa clínica investimos, há mais de 15 anos, 

uma média de duas horas e meio no estudo e discussão de cada caso de 

alinhadores que fazemos. Obviamente este tempo é dispendioso e muitas 

vezes não se reflete no valor do tratamento ao paciente, mas o nosso pro-

pósito como equipa médica nunca foi de faturar mais, mas sim, de resolver 

os casos com elevado grau de sucesso. 

Por isso considero cada vez mais importante para o médico dentista do 

futuro, levar um pouco mais tempo na fase de aquisição de informação 

digital e no processamento do mesmo, e de começar qualquer plano com-

plexo com um estudo aprofundado da articulação e da posição dentária 

final, utilizando um dos diversos programas ou empresas para o efeito. Ou 

seja, se não sabe fazer, faça “outsourcing”. Há empresas online que sabem 

fazer esses serviços. 

Naturalmente se o seu plano de negócios oferecer os tratamentos mais 

baratos da sua comunidade, então estas coisas ficam um pouco fora do 

alcance económico. Mas temos que estar cada vez mais conscientes que vai 

surgir uma avalanche de pacientes com problemas de oclusão, de estética 

e de fracassos se não formos mais conscientes na forma como planeamos 

o nosso trabalho. 

Como qualquer bom arquiteto de obras grandes sabe, estas coisas levam 

o seu tempo. Temos a tecnologia ao nosso dispor, mas ainda acredito que 

infelizmente muitas clínicas preferem ver um número avultado de pacien-

tes e consideram que sucesso está na faturação e não em casos resolvidos 

de forma espetacular! 

 Fiquei muito feliz por poder mostrar como resolvemos este caso que 

demorou mais de dois anos a completar. Apenas foi necessário porque 

houve alguém que decidiu facilitar as coisas na fase mais critica.  Não se 

esqueçam que nós somos contratados pelos nossos pacientes para sere-

mos médicos eficientes e não marketeers simpáticos. Os consumidores 

estão cada vez mais informados, e cada vez menos vamos poder trabalhar 

à moda antiga em que apenas a nossa palavra bastava. Estamos na era do 

“ver para crer”. Temos as ferramentas todas, basta irmos com mais calma 

e fazer as coisas bem desde o primeiro dia. n

Board Members da Digital Dentistry Society.

Presidente, Dr. Carlo Mangano e Vice-Presidente, Dr. Miguel Stanley na cerimónia de abertura 
do congresso.

Dr. Miguel Stanley a apresentar a sua palestra sobre How Consumers and Technology are 
Changing Dentistry.

Caso antes (A) e depois (B): Caso apresentado na palestra do Dr Miguel Stanley onde explica a impor-
tância de um bom planeamento, trabalho de equipa e sobretudo da tecnologia utilizada neste caso. 

Dra. Ana Paz, médica dentista na White 
Clinic também presente no congresso 
da Digital Dentistry Society.

A B



http://swissdentaleducation.com/
http://swissdentaleducation.com/
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SMD pedem reconhecimento da profissão como de 
‘risco e desgaste rápido”

O Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) 
reivindica o reconhecimento da profissão 
como uma “profissão de risco e desgaste 
rápido”. O grupo parlamentar do PCP, 
representado pela deputada Paula Santos, 
aceitou a proposta do Sindicato, pelo que 
vão trabalhar juntos na iniciativa legis-
lativa. As profissões de desgaste rápido 

surgem no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS), Art 27.º do 
Dec-Lei n.º82-E/2014, e, segundo o SMD, “considerando a especificidade das nossas funções e 
doenças profissionais associadas, estaremos certamente incluídos neste decreto de lei”. É de 
notar que se a iniciativa for aprovada, os médicos dentistas poderão antecipar a reforma e ter 
benefícios fiscais e contributivos.
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SMD manifesta preocupações junto de direção da 
ADSE
Numa reunião com o Conselho  
Diretivo da ADSE, o Sindicato dos  
Médicos Dentistas (SMD) manifestou 
as suas preocupações relativamente ao 
Regime Convencionado quanto à rede 
de prestadores da ADSE e no âmbito do 
Regime Livre. Segundo o SMD, a tabela 
em vigor “prejudica gravemente o beneficiário, quer clinicamente quer financeiramente”, 
“confunde o profissional de saúde que se orienta pela TANOMD e não sabe o que lançar nos 
documentos de despesa” e “não satisfaz os interesses nem dos beneficiários, nem dos pres-
tadores de serviços”. Adicionalmente, o Sindicato fez notar a sua preocupação com o processo 
de adesão à rede convencionada da ADSE e com a concentração de prestadores nos grandes 
centros urbanos e nos grandes grupos hospitalares. Em resposta, a representante da ADSE, 
Manuela Faria, garantiu diversificar a rede dos prestadores e convidar médicos dentistas a 
integrar a rede de prestadores convencionados com a ADSE. Da mesma forma, a direção da 
ADSE mostrou–se disponível para ajustar alguns dos valores, mas pretende que a negociação 
seja acompanhada de uma correção de algumas práticas clínicas. Ficou definido o envio de 
um documento com as sugestões de revisão por parte do SMD, que solicitou, ainda, a partici-
pação de outros médicos dentistas através de contributos e sugestões sobre o tema. 
Para mais informações, consulte: https://www.smdp.pt/

SOPIO lança convite à participação em 
estudo sobre antibioterapia 

A Sociedade Portuguesa de Implantologia e Osteointegração (SOPIO) está a desenvolver um 
estudo sobre antibioterapia no âmbito da Implantologia dentária e lançou um pedido de 
colaboração através do preenchimento de um inquérito online anónimo. 
O questionário surge como parte da elaboração de um estudo transversal, que visa anali-
sar a prescrição de antibióticos de forma profilática aquando da realização de cirurgia de 
implantes, realizada por médicos dentistas portugueses que colocam implantes dentários em 
ambiente de ambulatório, sob anestesia local.
Pode preencher o inquérito em: 
https://inqueritos.up.pt/index.php?r=survey/index&sid=331147&lang=pt

Machine learning permite prever relutância de 
vacinação em alunos de medicina dentária
Um novo estudo promovido pela  
Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz 
com investigadores da Masaryk University, 
na República Checa, e da Al-Quds Univer-
sity, na Palestina, em conjunto com a Inter-
national Association of Dental Students, 
indica que as técnicas de machine learning  
permitem prever a relutância de vacina-
ção em alunos de medicina dentária, que 
segue um primeiro trabalho publicado no 
início do ano na Revista Científica Vaccines 
do grupo MDPI. 
O questionário aplicado, adaptado da Organização Mundial de Saúde, foi distribuído pelas 
Organizações Nacionais que fazem parte da International Association of Dental Students, 
nomeadamente a Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. 
Dos mais de 6.500 estudantes dos 22 países participantes, 5.9% são portugueses. A análise 
machine learning, ramo da inteligência artificial, sugere cinco preditores importantes da 
aceitação à vacinação contra a COVID-19 por parte dos alunos de medicina dentária à escala 
global – nível económico do país onde um indivíduo estuda e vive; confiança individual na 
indústria farmacêutica; conceptualização errada de imunidade natural; crença individual na 
relação risco-benefício das vacinas; e atitude perante novas vacinas. Os resultados do estudo 
sugerem a necessidade de um aumento da consciencialização sobre imunização e doenças 
infeciosas, a partir de reformas curriculares na área da saúde.
Pode consultar o artigo completo em: https://www.mdpi.com/2076-393X/9/10/1158

https://www.smdp.pt/
https://inqueritos.up.pt/index.php?r=survey/index&sid=331147&lang=pt
https://www.mdpi.com/2076-393X/9/10/1158


O material SmartTrack, do qual os nossos alinhadores transparentes são feitos, 
fornece uma força suave e consistente para melhorar o controle do movimento 
dentário e permite um ajuste perfeito aos dentes do paciente. 

O material SmartTrack melhora a previsibilidade em 75% do movimento dentário1 
e corrige até as maloclusões mais complexas para transformar sorrisos.

    Contacte-nos hoje para saber mais e 
torne-se um Invisalign Provider certificado.

Align Technology Suíça GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Suíça © 2021 Align Technology Suíça (GmbH). Todos os direitos reservados.
Invisalign®, ClinCheck® e SmartTrack®, entre outras, são marcas comerciais e/ ou marcas de serviço da Align Technology, Inc. ou de uma  
das respetivas empresas subsidiárias ou afiliadas, e podem estar registadas nos EUA e/ou noutros países.
MKT-0006712 Rev A

1 O material SmartTrack move os dentes no lugar 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.
2 Em um estudo de Miller et al, com adultos a medir a dor na primeira semana de tratamento. Kevin Miller et al. “Uma comparação dos 
impactos do tratamento entre os alinhadores Invisalign e a terapia com aparelhos fixos durante a primeira semana de tratamento”. 
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics. Volume 131, Número 3, pp. 302. e1-302.e9, março de 2007.

Invis é... alinhando os dentes de forma 
mais previsível1 e confortável2.
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OMD entrega medalha de ouro a presidente do Governo 
Regional da Madeira

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) distinguiu o 
presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel 
Albuquerque, com a Medalha de Ouro da Ordem pelo 
contributo no desenvolvimento da medicina dentária 
e na melhoria das condições para a saúde oral na 
região. Devido a imcompatibilidades de agenda, 
a medalha foi entregue ao Secretário Regional da 
Saúde, Pedro Ramos, durante a cerimónia de aber-
tura do 30º Congresso da OMD. 
Este ano, a Madeira criou a primeira carreira pública 

em Portugal para os médicos dentistas, contudo, Pedro Ramos considera que “ainda falta construir 
muito mais coisas. O futuro é contratar mais médicos dentistas, ainda temos três centros de saúde 
sem médicos dentistas, e temos ainda de, e já está em curso, alargar o programa para utentes até 
aos 18 anos e criar o programa para doentes com necessidades específicas, o que também já está 
em curso”. Já o bastonário da OMD, Dr. Miguel Pavão enalteceu o trabalho da Madeira em prol da 
saúde oral e sublinhou que “é um exemplo do que se pode conseguir quando as ordens e os gover-
nos trabalham em conjunto e cooperam”.

Programa da Mundo A Sorrir distinguido com Prémio 
BPI Fundação ”la Caixa” Solidário 2021 

A iniciativa RITE - Reabilitação Individual para o Trabalho e 
Emprego -, promovida pela Mundo A Sorrir, foi distinguida 
pelo Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Solidário 2021. O 
programa visa contribuir para a melhoria da saúde oral de 
desempregados que se encontram integrados em projetos 
de empregabilidade desenvolvidos na área metropolitana 
do Porto. 
Durante um ano, o programa vai beneficiar trinta pessoas 
desempregadas – “muitas pessoas têm dificuldade no 
acesso ao mercado de trabalho por terem um estado de 
saúde oral debilitado e comprometedor da sua (re)integra-

ção social. Através do programa RITE, pretendemos apoiar e fortalecer a motivação destas pessoas 
para a procura ativa de emprego”, nota Ana Simões, coordenadora do RITE. A equipa do programa 
vai ser constituída por profissionais de saúde oral e um elemento da área da psicologia, que irá 
realizar um acompanhamento de proximidade junto dos beneficiários, para que a intervenção seja 
complementada com apoio psicossocial. 

Centro de Apoio à Saúde Oral de Cascais devolveu o 
sorriso a cerca de 159 pessoas no último ano 
O Centro de Apoio à Saúde Oral (C.A.S.O.) de Cascais, implementado 
pela Mundo A Sorrir, beneficiou cerca de 159 pessoas que se encon-
travam em situação de vulnerabilidade socioeconómica no último 
ano, como parte de um plano mais abrangente de (re)integração 
social, que se orienta pela inclusão na saúde. O projeto, financiado 
pela Câmara Municipal de Cascais, pretende melhorar a saúde oral 
das populações mais fragilizadas, através da intervenção médico-
-dentária e do acompanhamento psicossocial. No primeiro ano de 
implementação do projeto no Município de Cascais realizaram-se 
2.450 tratamentos dentários e 47 reabilitações orais. 
O projeto pretende melhorar a autoestima, a qualidade de vida 
e o bem-estar dos beneficiários e potenciar a sua inclusão social, 
gerando novas oportunidades de vida. Atualmente, o Centro de 
Apoio à Saúde Oral também é desenvolvido nos concelhos do Porto, Braga e Lisboa, tendo bene-
ficiado no total 8 559 pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconómica, realizado 106 368 
tratamentos médico-dentários e 2 202 reabilitações orais. 
Para mais informações, consulte: https://www.mundoasorrir.org/pt/

Clínica Santa Madalena inaugura nova unidade 
em Lisboa
Com 27 anos de atividade, a Clínica Dentária Santa 
Madalena inaugurou uma nova unidade no Centro 
Comercial Alvalade. Com cerca de 700 metros qua-
drados e 11 gabinetes dentários, um dos quais para 
cirurgia, a clínica apresenta uma equipa médica 
diversa e aposta nas áreas de Ortodontia e Odon-
topediatria, contando com um espaço de espera e 
gabinetes totalmente dedicados às crianças. A nova clínica, “projetada para oferecer 
a maior comodidade possível aos seus pacientes”, completa um total de 19 clínicas 
Santa Madalena espalhadas pelo país e cerca de 190 gabinetes dentários, com uma 
equipa multidisciplinar de 400 médicos dentistas e higienistas orais, para continuar a 
sua missão.

PóvoaMed promove formação de introdução à 
ortodontia 

A Clínica Médica e Dentária PóvoaMed está 
a promover uma formação de introdução à 
ortodontia, focada nos princípios e técnicas 
atuais, a decorrer em 2022 e 2023. Num total 
de oito módulos de formação, o Dr. Carlos 
Eduardo Araújo, Dr. Alexandra Fernandes 
e Dr. José Eduardo Cardoso juntam-se para 

lecionar os seguintes temas: diagnóstico e princípios ortodônticos, os fundamentos da 
técnica ortodôntica, os princípios da biomecânica, o tratamento e a biomecânica em 
classe I/II/III, alinhadores, mini implantes, biomecânica avançada, autoligáveis técnica 
Damon, técnica Tweed e as relações de ortodontia – periodontologia. A formação tem 
um custo de 8400 euros, com IVA incluído. 
2022
Módulo 1: 21 a 23 de abril; 
Módulo 2: 7 a 9 de julho; 
Módulo 3: 8 a 10 setembro; 
Módulo 4: 4 a 6 de novembro.
2023 

Introdução á Ortodontia
Princípios e Técnicas Atuais 

www.formacao.povoamed.com

formacao@povoamed.com

910 699 492

https://www.facebook.com/Ortho.Study.Group

Dr. Carlos 
Eduardo Araújo

Dra. Alexandra 
Fernandes

Dr. José Eduardo 
Cardoso

Porto 
2022/23

Hands and Brain

Biomecânica Ortodôntica

11ºº  MMóódduulloo::        2233  aa  2255  AAbbrriill  22002222

22ºº  MMóódduulloo::      3300  JJuunnhhoo  aa  33  JJuullhhoo  22002222

33ºº  MMóódduulloo::      2288  aa  3300  JJuullhhoo  22002222

Specialist in Orthodontics

Instructor and former member of the Board of 

directors of the  Charles H. Tweed International 

Foundation for research and instruction in 

orthodontics Tucson, AZ

Clinical Director of the G.Cozzani Institute

Course Director of gaTE/TEos
Porto  – Portugal

Módulo 5: janeiro; 
Módulo 6: abril; 
Módulo 7: julho 2023; 
Módulo 8: setembro.

PóvoaMed lança formação de ortodontia 
avançada de técnica Tweed
A PóvoaMed lançou uma formação de ortodontia avançada, de introdução à filosofia  

e biomecânica – Tweed – sob a alçada do  
Dr. Giovanni Biondi, especialista em ortodon-
tia, com coordenação do Dr. Carlos Eduardo 
Araújo. Dividida em três módulos, a formação 
foca-se na técnica Tweed, na biodinâmica 
avançada, em sobras de primeira, segunda e 

terceira ordem, na coordenação de arcos e arcadas, nas dobras para loops/ansas, na 
preparação de ancoragem, na prática em tipodonto, na resposta mandibular em classe 
II e nas sobras artísticas e finalização de casos. 

2022
Módulo 1: 23 a 25 de abril; 
Módulo 2: 30 de junho a 3 de julho; 
Módulo 3: 28 a 30 de julho
Inscrições em: formacao@povoamed.com
Para mais informações, consulte: 
www.formacao.povoamed.com ou contacte: 910 699 492

Para mais informações, consulte: 
www.formacao.povoamed.com - formacao@povoamed.com
https://www.facebook.com/Ortho.Study.Group/
ou contacte: 910 699 492

https://www.mundoasorrir.org/pt/
http://www.formacao.povoamed.com
http://www.formacao.povoamed.com
mailto:formacao%40povoamed.com?subject=
mailto:formacao%40povoamed.com?subject=
https://www.facebook.com/Ortho.Study.Group/


Dê um salto para um novo nível de desempenho de digitalização 
intraoral com o CS 3800. Compacto e ultraleve, foi projetado para 
conforto e agilidade. Um campo de visão maior e de profundidade 
mais vasta, com mais imagens por segundo, fazendo dele o nosso 
scanner intraoral mais rápido até agora. Fornece uma experiência 
melhorada para o utilizador e o paciente.

Carestreamdental.com/CS3800
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ponta dos seus dedos

O novo Wireless CS 3800
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OMD QUER ESTRATÉGIA PARA RECUPERAR “FALHAS E 
ATRASOS” NA SAÚDE ORAL 

O 30º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), que decorreu de 4 a 6 de novembro, no Altice 
Fórum Braga, reuniu centenas de profissionais em torno da defesa da classe e da necessidade de haver 
uma estratégia para promover a saúde oral. Em paralelo, decorreu a Expodentária Portugal.

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) vai propor à minis-

tra da Saúde a “criação de uma comissão de estraté-

gia e planeamento para a saúde oral, que permita corrigir e 

recuperar as falhas e os atrasos de muitos anos”, anunciou 

Miguel Pavão, bastonário da OMD, durante a sessão de aber-

tura do 30º congresso, que decorreu no Altice Fórum Braga. 

Miguel Pavão alertou, por isso, para a fasquia de “30% da 

população que não tem cuidados médico-dentários”, muitas 

vezes por dificuldades económicas. Mais, lamentou: “é grave 

que 74% das crianças até aos 6 anos não tenham consultado 

um médico dentista”.

Para o bastonário da OMD, “é preciso, por isso, repensar 

a medicina dentária com uma estratégia, a longo prazo, no 

sentido de uma intervenção mais preventiva para antecipar 

problemas de saúde” e no âmbito do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). Aliás, reiterou, perante uma sala repleta de 

profissionais da classe: “não é possível continuar a não agir, 

sobretudo quando estão disponíveis fundos estruturais que 

não podem ser desperdiçados”. Mais, sublinhou, “ao menos 

que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) sirva para 

reformar e reestruturar esta dimensão da saúde no país, ou 

seja, a saúde oral”. 

Durante este congresso, que reuniu centenas de  

profissionais em torno de um programa rico em conferen-

cistas de várias nacionalidades, sobre inovação científica e 

tecnológica, Miguel Pavão lamentou ainda que a OMD não 

tenha sido chamada a participar em decisões políticas que 

afetam a classe. “As Ordens devem ser entendidas como 

parceiras e devem manter-se como entidades autónomas 

capazes de promover a reflexão construtiva e de contribuir, 

de forma útil, para as diretivas europeias e as leis que nos 

regulam”. O bastonário da OMD deu como exemplo a adap-

tação da diretiva 108/2018 que rege a proteção radiológica 

de clínicas e pacientes. “Neste caso, como em muitos outros, 

vemo-nos agora forçados a correr atrás de prejuízos numa 

tentativa de revisão da legislação, quando o mais correto 

teria sido o poder legislativo ter contado com a nossa coope-

ração em políticas que nos afetam.” Mais, denunciou: “não 

é admissível que a Direção Geral de Saúde (DGS) ignore a 

OMD quando elabora normas que interferem no trabalho 

dos médicos dentistas”.

Para o bastonário, “o poder político tem ficado aquém e 

estagnado em relação aos cuidados da medicina dentária 

da população portuguesa, porque há falta de financiamento 

para parcerias público-privadas”. Aliás, notou, “está a con-

ta gotas no SNS desde 2018 e não dá resposta suficiente 

aos cuidados primários”. Até porque, lembrou, “não nos  

podemos esquecer que esta é uma longa e antiga história 

que ficou por cumprir”. Ainda assim, admitiu o bastonário da 

OMD, “foram dados alguns passos, como o cheque dentista”, 

defendendo, contudo, que é preciso estender este programa 

a crianças mais novas para que “haja uma intervenção cada 

vez mais precoce ao nível da saúde oral”. 

Enquanto os profissionais progrediram ao nível da sua  

formação e conhecimentos, “já a carreira do médico dentista 

não evoluiu nem nunca aconteceu em Portugal Continental”, 

ao contrário do que sucedeu na ilha da Madeira, onde foi 

promulgado o diploma da carreira, denunciou Miguel Pavão. 

Foi, por isso mesmo, que a OMD atribuiu a medalha de ouro 

a Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional  

da Madeira, como reconhecimento do seu contributo no 

desenvolvimento da medicina dentária e na melhoria das  

condições da saúde oral naquele arquipélago. A medalha 

foi entregue a Pedro Ramos, secretário Regional da Saúde, 

em representação de Miguel Albuquerque, durante a sessão  

oficial de abertura do congresso, em Braga.

Congresso de reencontros e união da 
classe

Na expetativa de que este congresso tenha sido “de  

reencontros, com os colegas a voltarem a estar juntos, depois 

de um período difícil da pandemia”, Miguel Pavão preten-

deu ainda que este evento fosse um marco e passasse em 

revista as três décadas de história da OMD. “O 30º congresso 

assinala a evolução, o rigor e a importância que a medicina  

dentária adquiriu, ao longo das últimas três décadas”, disse. 

Mais, elogiou: “após termos sido postos à prova pela pan-

demia, fomos capazes de nos adaptar e resistir. Enquanto 

profissionais de saúde que somos, todos fomos capazes 

de reagir e garantir a assistência aos nossos doentes”. Por 

isso mesmo, Miguel Pavão “louvou o heroísmo dos médicos  

dentistas que continuaram a trabalhar, quando todos os 

outros tiveram dúvidas e receios, triunfando sobre o medo”. 
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Também o médico dentista João Pimenta, um dos  

pioneiros na implantologia em Portugal, partilhou da  

mesma opinião quanto à importância da reunião dos colegas 

para conviverem e debaterem temas. “É bom para a união 

da classe, porque há uma série de problemas que exis-

tem, concretamente o relacionado com o licenciamento da  

radiologia”, alertou.

Numa das sessões do congresso, João Pimenta passou em 

revista os últimos anos da OMD, lembrando, com emoção, 

os primeiros encontros que se realizaram no país. O médico  

dentista aproveitou para lançar um desafio: “que este  

também seja o evento da lusofonia, ou seja, que se criem 

condições para os colegas dos Países de Língua Oficial  

Portuguesa (PALOP) possam participar e até serem  

conferencistas” nos próximos congressos.

Paulo Miller, presidente da comissão científica deste 

evento, acrescentou, por seu lado, que “ao fazermos estes 

encontros científicos, estamos todos juntos e conseguimos  

evoluir na nossa condição humana e também como  

médicos dentistas”. Ainda assim, Paulo Miller disse que foi 

uma “decisão arrojada e arriscada” organizar este congresso 

em formato presencial. Mas, na realidade, afirmou, “a audá-

cia e a coragem fazem parte do nosso ADN”. 

O turismo em Medicina Dentária
O congresso serviu ainda de trampolim para a afirmação 

do turismo em medicina dentária. A concretização deste  

projeto poderá passar pela criação de pacotes turísticos  

atrativos que permitam aos aos pacientes internacionais visi-

tar o país ao mesmo tempo que realizam tratamentos e outras 

terapias médico-dentárias. A temática juntou à mesa vários 

especialistas, numa conversa moderada pelo médico dentista  

Fernando Arrobas, coordenador do grupo de trabalho da 

OMD para esta área. No doutoramento que Fernando Arrobas  

desenvolveu sobre turismo de saúde, em particular na 

área da medicina dentária, o profissional concluiu que “as 

pessoas que procuram tratamentos médicos fora dos seus 

países valorizam a certificação de qualidade das clínicas, 

a tecnologia de ponta disponível e o currículo do médico 

dentista, além da componente de hospitalidade e conforto, 

que pode ser providenciada pelos hotéis e outros agentes na 

cadeia de valor do turismo”.

A ideia do turismo em medicina dentária já foi, assim, 

lançada e tem o aval da classe. Ainda assim, admitiu o  

bastonário da OMD, “há muito por fazer neste ponto que 

pode ser trabalhado, por exemplo, com recurso à promoção 

externa, nomeadamente Portugal ser visto como um país de 

acolhimento de tratamentos médico dentários de referên-

cia no turismo de saúde”. Ao nível interno, sugeriu Miguel 

Pavão, “podem existir fundos e financiamentos” para  

capacitar as clínicas dentárias e os seus parceiros de forma a 

responderem a esta procura.

com os outros países europeus, as universidades que são 

reconhecidas, além da oferta de saúde e bem-estar já com 

longa tradição”. Acrescentou ainda as regiões naturais com 

características terapêuticas, as paisagens e as unidades 

hoteleiras com experiências holísticas como sendo atrativos 

para os turistas que nos visitam. Deixou, por isso, uma pro-

vocação: “temos tudo para ter sucesso. Temos é de avançar”.

Também Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de 

Portugal, é da mesma opinião, acrescentando, contudo, que 

“falta estruturar o turismo médico e ganhar a perceção inter-

nacional para depois executarmos e operacionalizarmos”. 

Também presente na mesa de debate, Óscar Gaspar, pre-

sidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada  

e vice-presidente da União Europeia da Hospitalização  

Privada (UEHP), realçou por seu lado, que “mesmo nesta 

fase de pandemia, a imagem de Portugal não foi minima-

mente beliscada”. Mais, concluiu: “reforçou a ideia de que 

somos um país organizado e temos todas as condições para 

receber estes pacientes que procuram soluções fora dos seus 

países de origem para os seus problemas de saúde”.

Criação de competências setoriais
Este congresso serviu ainda para levar à mesa a cria-

ção das competências setoriais dos médicos dentistas. Não 

se trata de um título de especialista, mas sim, explicou o 

bastonário da OMD, “o reconhecimento de conhecimentos 

e competências em especialidades, como acupuntura em 

medicina dentária, disfunção temporomandibular e dor  

orofacial, gestão de unidades de saúde e harmonização  

orofacial. Entre as 12 competências sectoriais constam ainda 

o laser e a medicina dentária desportiva, digital, do sono, 

forense e ocupacional, além da ozonoterapia e da sedação 

consciente. 

Neste âmbito, Miguel Pavão deu o exemplo “da acupun-

tura, utilizada na consulta, com grandes benefícios, como a 

redução da ansiedade, da dor e até como relaxamento”. Aler-

tou, contudo, que é muito importante ter em consideração 

que “a cavidade oral tem repercussões em todo o organismo”. 

Este tema foi objeto de apresentação, durante uma das con-

ferências do congresso. Segundo a médica dentista Virgínia  

Santos, coordenadora do grupo de trabalho das competên-

cias setoriais nomeada pela OMD, “o regulamento ainda vai 

sair em Diário da República e já esteve em auscultação ao 

público na OMD”. 

Da mesma opinião é Luís Pedro Martins, presidente do 

Turismo do Porto e Norte, que acredita nesta aposta no  

turismo de saúde, dando o exemplo do Brasil e da Turquia 

que já o fazem há algum tempo e com sucesso. Entre as 

mais-valias de Portugal, apontou Luís Pedro Martins, “estão 

as boas acessibilidades aéreas e terrestres, a proximidade 
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Mas para que depois o médico dentista tenha uma das 

competências setoriais, “terá de realizar uma formação adi-

cional, mostrar que tem provas e conhecimentos dados, 

nessa área de intervenção, com casos clínicos”, explicou o 

bastonário.

Para se perceber melhor a importância das competências 

setoriais, foram chamados a intervir, nesta sessão, alguns 

especialistas. No âmbito da disfunção temporomandibular,  

por exemplo, o médico dentista Júlio Fonseca referiu que 

“esta afeta mais as mulheres”. E abordou os sintomas  

otológicos e dentários, as dores muscular e articular, além 

das cefaleias tipo tensão. O médico dentista sublinhou ainda 

que “a dor orofacial está associada aos tecidos moles e duros 

da face, cabeça e pescoço”. 

O conferencista Luís Monteiro abordou, por seu lado, o 

laser como uma competência em medicina dentária, “sendo 

um tipo especial de radiação eletromagnética sempre com 

o mesmo comprimento de onda”. Para Luís Monteiro, o laser 

pode “ser útil nas cirurgias de tecidos moles, no tratamento 

da sensibilidade e também permite a modelação do tecido”. 

Já Hossam Dawa falou, por sua vez, sobre a importância da 

“medicina dentária digital como uma nova competência que 

não é bem uma especialidade, mas uma mais-valia que se 

pode aplicar para tornar o nosso trabalho melhor para o bem 

do doente”. A medicina dentária digital permite, assim, des-

creveu, “fazer um estudo tridimensional através de meios 

de recolha de informação mais precisos e rápidos”. Ou seja, 

resumiu, “desde a primeira consulta com recurso a meios 

digitais podemos, assim, criar um plano de diagnóstico  

melhor do que se fazia no analógico”. 

Profissionais de Portugal e Espanha 
com problemas comuns

Este congresso serviu ainda de mote para a realização do 

primeiro fórum ibérico para debater os desafios em comum, 

nos dois países, ao nível da medicina dentária assim como 

as estratégias a delinear. “A participação e a partilha de 

visões permitem, de igual forma, perspectivar formas de 

colaboração conjuntas para encontrar soluções para os pro-

blemas que afetam os médicos dentistas em Portugal e em 

Espanha”, notou o bastonário da OMD. 

“Temos, por isso, de caminhar juntos”, apelou Miguel 

Pavão, corroborado por Francisco Garcia Lorente,  

vice-presidente do conselho-geral de médicos dentistas em 

Espanha: “a união é a força”. Mais, lamentou Francisco Garcia 

Lorente: “em Espanha vivemos dificuldades como a publi-

cidade enganosa, contratos precários e falsos seguros de  

saúde”. Problemas semelhantes ocorrem em Portugal, 

segundo os restantes intervenientes na mesa.

António Ginjeira, presidente do Conselho Fiscal da OMD, 

acrescentou, por seu lado, que “a publicidade tem vindo a 

aumentar e, muitas vezes, é enganosa, leva os doentes a 

pensar que é garantido um resultado de tratamento que não 

podemos assegurar”. Também em Portugal existe excesso 

de profissionais, levando a que muitos deles sejam contrata-

dos numa situação de precariedade com baixo salários. “Os 

médicos dentistas estão muito vulneráveis, aceitam traba-

lhar por valores insultuosos que não permitem o seu sus-

tento de uma maneira digna de acordo com a profissão. São 

problemas que estão todos interligados e que se prendem 

com o excesso de profissionais que saem das universida-

des”, lamentou António Ginjeira.

José María Suárez Quintanilla, presidente do Colegio de 

Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña, também concor-

dou que os dois países têm problemas em comum, defen-

dendo que “deve haver formação continuada e que a falta 

de ética está a dominar a profissão nos últimos anos”. Aliás, 

alertou, “há muita gente que só vê a parte económica da 

profissão”. Da mesma opinião foi Adriana Sanz Marchena, 

presidente do Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ouren-

se: “O excesso de profissionais em Espanha origina desem-

prego e subcontratação”.

Perante todas estas situações em comum, o bastonário 

da OMD afirmou: “saio desta reunião ainda mais inquieto do 

que entrei e com mais coisas para resolver. Os problemas 

da medicina dentária existem há muito tempo e é preciso 

pedagogia na classe, bons professores”. 

Identificação humana forense por 
evidências dentárias

A identificação humana através da perícia médico-dentá-

ria tem ganho terreno, ao longo do tempo, sobretudo na 

identificação post mortem. 
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“A Polícia Judiciária (PJ) trabalha em Portugal, tal como 

o Instituto Nacional de Medicina Legal e Polícias Forenses, 

nesta matéria há já alguns anos”, notou Carlos Farinha, dire-

tor nacional adjunto da PJ e “perito em matéria de identi-

ficação humana em cenários de exceção, como atentados 

terroristas, desastre de massas, em situações em que haja 

muitas vítimas e seja preciso identificá-las”. Como foi o caso 

do incêndio de Pedrogão Grande.

Carlos Farinha explicou que, no caso de a vítima ter 

impressões digitais, essa é, então, a forma mais simples 

de identificar, havendo termo de comparação. Até porque, 

sublinhou, “na medicina dentária forense não existem bases 

de dados que possam identificar para depois se fazer a com-

paração”. Sobretudo, num processo que se pretende que 

seja o mais rápido possível. 

Como evitar “insucessos” nos 
implantes 

A temática “Como evitar e resolver as complicações e insu-

cessos com implantes imediatos na zona estética?” serviu  

de mote para a conferência do conhecido conferencista  

holandês Egon Euwe. “Há alguns anos tive o caso de um 

implante que falhou e que se tornou bastante famoso”, 

começou por dizer Egon Euwe, referindo que “alguns pro-

blemas ocorrem na parte vestibular que é vulnerável”. Mais, 

sublinhou: “precisamos de um mínimo de tecidos moles 

para não ocorrer perda óssea”. 

Egon Euwe fez uma análise crítica do alvéolo pós-extra-

cional e das opções clínicas para preservar e reconstruir o 

volume original da crista óssea. O também membro ativo 

da “European Academy of Esthetic Dentistry” (EAED) apre-

sentou vários casos clínicos e abordou a importância da lon-

gevidade dos implantes, além da estética e funcionalidade. 

E deixou um conselho: “se tiverem de extrair uma raiz do 

dente, façam a extração sem traumatismo, meçam muito, 

façam radiografias, limpem o alvéolo”.

Apontamentos da EXPODENTÁRIA 
Portugal

CESPU lança formação “pioneira no país”
O Instituto Universitário de Ciências da Saúde (CESPU), em 

Gandra, está a lançar a primeira edição do Executive Mas-

ter “Gestão e empreendedorismo em medicina dentária”. 

Pretende-se que, no final, os participantes desenvolvam 

conhecimentos na área da gestão e da administração de 

clínicas dentárias. Também deverão “adquirir ferramentas 

para o planeamento estratégico, tático e operacional, com 

base na evidência, para a concretização de resultados clíni-

cos e financeiros”, lê-se na brochura de apresentação desta  

pós-graduação na área das ciências dentárias. Com uma 

carga horaria de 224 horas, este curso destina-se, nomea-

damente, a licenciados em medicina dentária, gestão,  

economia e direito. 

Segundo Nuno Araújo, um dos coordenadores deste cur-

so com 20 vagas, “esta formação pós-graduada é única e  

pioneira em Portugal”. Vem responder a uma necessidade 

que vários profissionais do setor sentem ao nível do “desen-

volvimento de um conjunto de competências que os ajudem 

também na otimização da dinâmica operacional e financeira 

da sua clínica”. O economista Vítor Macedo, também mem-

bro da coordenação pedagógica, concordou que “este curso 

vem, assim, responder a uma lacuna no mercado, estando 

focado na gestão das clínicas dentárias”. 

Esta formação tem um corpo docente que “reúne médicos 

dentistas, que têm alguma formação na área da gestão, e 

ainda um conjunto de professores da área da economia e 

gestão que têm o know-how académico”, acrescentou. 

Zircon Medical
A Zircon Medical Management AG (www.mypatent.com), 

empresa de dispositivos médicos, levou à Expodentária  

Portugal, que decorreu em simultâneo com as conferências 

do congresso, o sistema de implantes cerâmicos Patent™, 

em zircónia em vez de titânio. 

Segundo a gestora de território, Maria João Navarro “este 

implante de duas peças pode ser personalizado. Ou seja, se 

o médico quiser alterar alguma característica do implante, 

pode ir ao software e fazê-lo”. Além disso, acrescentou, 

“os implantes em zircónia também são melhores ao nível  

estético, porque a cor é o branco”.

PerioGard
A Colgate apresentou, na Expodentária Portugal, a  

PerioGard, “uma nova pasta dentífrica que ajuda a a reduzir 

a hemorragia gengival e que será lançada em 2022”, reve-

lou Tiago Figueiredo, responsável pela marca Colgate em  

Portugal.

Sensodyne
A marca Sensodyne aproveitou o evento para apresentar a 

nova fórmula da Sensodyne Repair para hiper-sensibilidade 

dentária e também o Corega pastilhas para higienização de 

goteiras e aparelhos ortodônticos.

O fixador de prótese - Elgydium fix - é outra das novidades.

A área exposicional do Congresso esteve preenchida, 

com os espaços das casas comerciais a registarem elevada 

afluência e a mostrarem-se unanimemente satisfeitos. n

Susana Pinheiro

Fotografias gentilmente cedidas pela organização.

Segundo o diretor nacional adjunto da PJ, “há peritos de 

medicina dentária forense integrados nas estruturas de 

medicina legal”, acrescentando que o armazenamento que 

“os próprios médicos dentistas fazem de dados de elemen-

tos dentários pode, no futuro, ser importante para situa-

ções deste tipo”. Por exemplo, referiu, “se um dia ocorrer 

um desastre de massas e for preciso identificar as vítimas, é 

possível ir à procura desses registos dentários onde quer que 

eles existam”. Até porque, realçou, “a identificação humana 

é um direito fundamental. Logo, todos os contributos são 

importantes para esse objetivo final”. 
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ENTREVISTA / FORMAÇÃO

QUINZE ANOS DEPOIS DO SUCESSO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO, 
A BELEARNING EDUCATION CONTINUA A CRESCER

O Centro de Formação Avançado em Medicina Dentária, criado por Dárcio Fonseca, anunciou uma vasta 
oferta de formação para 2022, incluindo residências clínicas no Brasil, cursos práticos certificados pela 
DGERT e uma parceria com a Universidade Católica San António de Múrcia.

– Quando e como começou este projeto e o que vos 
distingue de outras soluções de formação?

Esse projeto iniciou em 2006 quando o Dr. Dárcio Fonseca 

percebeu a falta de formações em implantologia com prática 

em pacientes. Quinze anos depois do sucesso da primeira 

formação, a procura continua e o Dr. Dárcio Fonseca ampliou 

a formação da Implantologia e agregou a componente de 

Reabilitação Oral sobre Implantes. Daí nasce a Belearning 

Education, um Centro de Formação Avançado em Medicina 

Dentária com a finalidade de apoiar no desenvolvimento e 

atualização de todos os profissionais da área da Medicina 

Dentária.

 

– Que parcerias têm estabelecidas? Fale-nos em particular 
da  parceria  com a Universidade Católica San António...

A Belearning Education procura sempre o melhor para 

oferecer ao mercado português e, em 2019, criámos o Steig-

mann Implant Institute. Em 2021, investimos num Centro de 

Formação no Brasil para oferecer residências práticas. O pri-

meiro grupo foi em julho 2021. E ainda nesse ano firmámos 

a parceria com a PgO UCAM – Univerdad Católica San António 

de Múrcia. A Pgo UCAM Sede Portugal oferece formações 

universitária ministrada por profissionais nacionais e inter-

nacionais da área de medicina dentária de alto prestígio com 

experiência prática. O programa de formação é muito com-

pleto e diversificado em Cirurgia Oral, Periodontologia, Rea-

bilitação Oral sobre Implantes e Oclusão, Medicina Dentaria 

Digital e Harmonização Orofacial. Iremos lançar no dia 19 de 

novembro o nosso 1º Master Cirurgia Oral, Implantologia e 

Periodontologia.

 
– Que formações oferecem e quais as mais procuradas?

Reabilitação Oral sobre Dentes, Dentes Inclusos, Implanto-

logia e agora Harmonização Facial.

 

– Recebem alunos nacionais e também internacionais?  

Sim. Fazemos formações para grupos de alunos, temos 

capacidade para ministrar as aulas em português, espanhol 

e inglês.

 – Quais as mais valias para os alunos que frequentam 
as vossas formações?

Os participantes têm uma oportunidade única de apren-

der com os cursos nas diversas especialidades médico den-

tárias com clínicos nacionais e internacionais experientes, 

que concentram o seu trabalho clínico em procedimentos e 

conceitos inovadores. E um grande diferencial que as forma-

ções têm é a componente prática muito forte.

Somos uma entidade formadora DGERT, significa que os 

nossos procedimentos e práticas estão de acordo com um 

referencial de qualidade específico para a formação. Além 

disso, a isenção de IVA nos serviços de formação e os alunos 

poderem reduzir no IRS as despesas relacionadas com for-

mação profissional. Adicionalmente, a nossa parceria com 

a PgO UCAM – Universidade Católica San António de Múrcia 

permite que todas as nossas formações tenham certificação 

com créditos europeus (ECTS).

 
– Que novidades terão para apresentar em 2022?

Em 2022, as novidades serão os Master da PgO UCAM, 

teremos o 1º Master de Harmonização Orofacial de Portugal, 

além dos Masters de Medicina Dentária Digital e Reabilita-

ção oral com implantes. Vamos ter uma agenda repleta de 

residências Internacionais no Brasil e um grande diferencial 

é a residência poder ser personalizada, podendo o aluno pla-

near quais os procedimentos que quer praticar. n
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CLÍNICA

PREVALÊNCIA DE COMPLICAÇÕES TÉCNICAS E BIOLÓGICAS 
NA REABILITAÇÃO IMPLANTO-SUPORTADA EM PRÓTESE 
APARAFUSADA

Introdução
A medicina dentária é um ramo da medicina em cons-

tante evolução, diretamente dependente e modificada pelos 

desenvolvimentos tecnológicos. O objetivo da medicina 

dentária moderna na área de reabilitação sobre implantes 

é restaurar a função fisiológica, o conforto, a estética, a fala 

e a saúde dos pacientes edêntulos (Prikrylová, Procházková 

& Podzimek, 2019)

Prótese implanto suportada no Glossary of Oral and 

Maxollofacial Implants é definida como: Substituição de den-

tes naturais ausentes que recebem suporte, retenção e esta-

bilidade por implantes dentários. Pilar aparafusado (Figu-

ra 1, 2 e 3. Anexos) no Glossary of Oral and Maxollofacial  

Implants é definido como: componente do implante de 

peça única, com uma porção apical rosqueada que pode ser 

conectada diretamente ao implante. 

As reabilitações fixas suportadas por implantes tornaram-

-se um tratamento padrão para pacientes parcial ou total-

mente desdentados, melhorando a sua função mastigatória 

e aparência (Lemos et al. 2016). As restaurações podem ser 

parafusadas, ou cimentadas ao implante, ou ambas. A esco-

lha entre estes dois tipos de retenção permanece em debate 

e controvérsia entre os clínicos (Shadid & Sadaqa, 2012).

No entanto, ambos os tipos de retenção têm vantagens e 

desvantagens que podem influenciar a frequência de com-

plicações técnicas e biológicas. 

Os riscos mecânicos e técnicos que afetam estas compli-

cações foram discutidos em detalhe na literatura científica, 

1 Ana Catarina N. Fernandes 
2 Alexandrine Carvalho

3 Hélder Oliveira

que menciona a perda de retenção, perda do parafuso oclu-

sal, perda do pilar, fratura do pilar, fratura da prótese e fra-

tura do material de revestimento, como principais motivos 

técnicos (Jain et al., 2018).

As complicações biológicas (CBs) são consideradas aque-

las que lidam com a osteointegração do implante no osso 

e a manutenção da saúde dos tecidos peri-implantares. As 

complicações protéticas, por outro lado, são devidas à falha 

mecânica da reabilitação. Durante a função mastigatória, 

bem como durante as parafunções, é possível atingir um 

alto nível de forças aplicadas à reabilitação protética que 

transmitem stress à conexão do pilar e ao próprio implante. 

As complicações protéticas podem ser divididas em compli-

cações mecânicas e complicações técnicas (CTs). As compli-

cações mecânicas são aquelas que afetam a integridade do 

implante e o seu pilar e dependem da eficiência e estabili-

dade da conexão implante-pilar (Storelli et al., 2017).

É essencial entender a prevalência da ocorrência de com-

plicações, para tomar decisões sobre quais componentes 

usar, planear futuros recalls para os pacientes e estimar a 

necessidade de uma nova intervenção (Storelli et al., 2017).

Parece que a escolha de retenção nas próteses de implan-

te ainda depende principalmente da preferência e experiên-

cia do médico dentista. Critérios clínicos como recuperação 

e manutenção da prótese, estética, oclusão, facilidade de 

fabricação e custo podem influenciar a decisão do meca-

nismo de retenção das próteses fixas (Ma & Fenton, 2015).

Os dois tipos de retenção supracitados (pilar retido por 

parafuso ou por cimento) apresentam as suas próprias van-

tagens e desvantagens.

As próteses dentárias fixas aparafusadas apresentam van-

tagens, como: a recuperação das reabilitações é mais previ-

sível; a quantidade de espaço interoclusal necessário é míni-

ma (cerca de 4 mm); a remoção da reabilitação é fácil para a 

manutenção da higiene ou quando são necessários reparos 

ou intervenções cirúrgicas. As desvantagens são: o tempo 

necessário para a fabricação é maior; caro; interferência do 

orifício de acesso (Figura 4. Anexos) presente na mesa oclu-

sal com a oclusão posterior (Gaddale, R., Mishra, S. & Chow-

dhary, R. 2020).

As reabilitações cimentadas também possuem vantagens 

como: compensação de implantes com inclinação inadequa-

da; um ajuste passivo é obtido facilmente devido à camada 

intermediária de cimento entre a reabilitação e o pilar do 

implante; uma mesa oclusal intacta está presente devido à 

falta de orifício de acesso ao parafuso e, portanto, o controlo 

da oclusão é fácil; relação custo-benefício. A principal des-

vantagem é a dificuldade em remover o excesso de cimento, 

que é uma das principais causas para o desenvolvimento 

de mucosite peri-implantar e peri-implantite (Gaddale, R., 

Mishra, S. & Chowdhary, R. 2020).

Sendo assim, esta revisão tem como objetivo analisar as 

complicações técnicas e biológicas na reabilitação em próte-

se implanto-suportada aparafusada.

Objetivo: Analisar as complicações técnicas e biológicas na reabilitação em prótese implanto-suportada aparafusada.

Métodos: Esta revisão bibliográfica foi elaborada, mediante a procura de publicações científicas, com recurso às bases de dados informática PubMed (usando a MeSH). Esta pesquisa 

foi sujeita à aplicação de critérios de inclusão e exclusão. Foram apenas incluídos artigos de revisão, meta-análises e estudos, relacionados com complicações, características da prótese 

implanto-suportada aparafusada, comparando desta técnica com a cimentada.

Resultados: Analisaram-se 5 revisões sistemáticas, 1 meta-análise e 4 revisões sistemáticas com meta-análise, comparando os dois tipos de retenção aparafusada e cimentada e as 

suas complicações técnicas e biológicas. Os parâmetros clínicos observados foram descritos.

Conclusões: Após as conclusões obtidas podemos afirmar que a prótese implanto-suportada aparafusada apresenta mais complicações técnicas e menos complicações biológicas. 

RESUMO

Palavras-chave: “Próteses e implantes”; “Implantes dentários”; “Parafusos ósseos”; “Prótese dentária, Suportados por implantes”; 
“Retenção de próteses dentárias”; “Falha na restauração dentária”; “Pilares dentários”.

Lista de simbolos e abreviaturas: 

CB – Complicações biológicas; CT – Complicações técnicas; SC – Single Crowns – Coroas Simples; FPP – Fixed Partial Prostheses – Prótese Fixa Parcial; FAFP – Full-arch Fixed Prostheses – Prótese 

Fixa de Arco Completo
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Fig. 1. Parafuso de retenção protético. Adaptado Laney, 2017. 

Fig. 4. Orifício de acesso. Adaptado Laney, 2017.

Fig. 5. Metodologia de pesquisa bibliográfica.

Fig. 2. Pilar aparafusado. Adaptado Laney, 2017. 

Fig. 3. Parafuso de fixação. Adaptado Laney, 2017.

I.I Material e métodos
Esta revisão bibliográfica foi elaborada, mediante a procu-

ra de publicações científicas, com recurso à bases de dados 

informática PubMed (usando a MeSH), através da pesqui-

sa das seguintes palavras-chave: “Prostheses and Implan-

ts”; “Dental Implants”; “Bone Screws”, “Dental Prosthesis, 

Implant-Supported”; “Dental Prosthesis Retention”; “Dental 

Restoration Failure”; “Dental Abutments”; em combinação e 

articuladas com o marcador booleano “AND”.

Esta pesquisa foi sujeita à aplicação de critérios de inclu-

são e exclusão, sendo eles, o idioma em inglês, o limite tem-

poral (2010-2020), espécie humana, revisões sistemáticas, 

revisões literárias, revisões narrativas e meta-análises. 

Com base nas palavras-chave supracitadas, foram encon-

trados um total de 34 artigos, após a leitura dos resumos 

destes artigos pré-selecionados, foram apenas incluídos 

aqueles com maior relevância para a elaboração deste tra-

balho. 

Terminada a metodologia de pesquisa, resultou num total 

de 15 artigos, incluídos artigos de revisão e meta-análises, 

relacionados com complicações, características da Prótese 

implanto-suportada aparafusada, comparando desta técnica 

com a cimentada. Fig. 1. (Ver em anexos).

I. Desenvolvimento

II.I Resultados obtidos da observação dos artigos sele-
cionados

Tendo em conta as 5 revisões sistemáticas, 1 meta-análise 

e 4 revisões sistemáticas com meta-análise, que comparam 

os dois tipos de retenção aparafusada e cimentada e as suas 

complicações técnicas e biológicas. Para melhor compreen-

são da literatura científica atual disponível e pertinente para 

esta revisão, são descritos abaixo os diferentes objetivos, 

materiais e métodos, resultados e conclusões dos diferentes 

artigos selecionados, que serão posteriormente comparados 

e discutidos.

2.1.1 Objetivos dos Artigos
A revisão sistemática de Sailer et al. (2012) avaliou as 

taxas de sobrevida em 5 anos e a incidência de complica-

ções nas reabilitações com implantes retidos por cimento e 

parafuso. 

O objetivo de Bidra & Rungruanganunt (2013) foi rever 

sistematicamente a literatura científica existente para iden-

tificar os resultados de sobrevivência, mecânicos, biológicos 

e estéticos dos pilares anteriores do implante. 

A revisão sistemática e meta-análise de Lemos et al. 

(2016) comparou sistemas de retenção aparafusados e 

cimentados, em restaurações fixas apoiadas em implan-

tes em termos de perda óssea marginal, sobrevivência do 

implante e complicações protéticas. 

O objetivo da revisão sistemática de Wittneben, Millen & 

Bern (2014) foi avaliar os resultados de sobrevida e compli-

cações relatadas de reabilitações fixas retidas por parafusos 

e cimento suportadas em implantes dentários.

Millen, Brägger & Wittneben (2015) com esta  revisão sis-

temática pretendem identificar a influência do tipo de pró-

tese fixa nas taxas de CTs e CBs no contexto da retenção 

do parafuso versus cimento. Além disso, uma análise multi-

variada foi realizada para determinar quais fatores, quando 
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considerados em conjunto, influenciam as taxas de compli-

cações e falhas de próteses fixas apoiadas em implantes.

O objetivo da revisão sistemática de Ma & Fenton (2015) 

foi identificar diferentes resultados protéticos entre próteses 

de implante retidas por parafuso e cimento.

A revisão sistemática de Ramamoorthi, Narvekar & Esfan-

diari, (2017) avaliou os efeitos de diferentes sistemas de 

retenção usados para próteses implanto-suportadas em 

pacientes com mandíbulas parcialmente desdentadas, 

medindo as taxas de insucesso, sobrevida e situações livres 

de eventos.

Jain et al. (2018) nesta revisão sistemática avaliaram 

falhas de retenção em restaurações fixas cimentadas e para-

fusadas em implantes dentários em arcos parcialmente des-

dentados.

O objetivo da revisão sistemática e meta-análise de Ree-

tika Gaddale, Sunil Kumar Mishra (2020) foi avaliar as CTs e 

CBs das próteses dentárias de arcada completa suportadas 

por implantes parafusados e cimentados.

A revisão com meta-análise de Omori et al. (2020) avaliou 

as CBs e mecânicas dos pilares angulados nas reabilitações 

de arcada total e parcial da mandíbula, com acompanha-

mento por pelo menos 1 ano.

2.1.2 Materiais e métodos e Resultados dos Artigos
Sailer et al. (2012) analisaram separadamente a questão 

para três tipos diferentes de reabilitações fixadas por implan-

tes: coroas simples (SCs), próteses fixas parciais (FPPs) e pró-

teses fixas de arco completo (FAFPs). Para SCs cimentadas, 

a sobrevida estimada em cinco anos para reabilitações foi 

de 96,5%, para SCs aparafusadas era de 89,3%. A sobrevida 

em 5 anos para FPPs cimentadas foi de 96,9%, semelhante 

às FPPs aparafusadas com 98%. Para FAFPs cimentadas, a 

sobrevida em 5 anos foi de 100%, que foi um pouco maior 

do que para as retidas por parafuso com 95,8%. A incidência 

acumulada estimada em 5 anos de CTs nas SCs foi de 11,9% 

e 24,4% nas coroas aparafusadas. Nas FPPs e FAFPs, em con-

traste, foi encontrada uma tendência de menor complica-

ção nas retidas por parafuso do que nas cimentadas (FPPs 

cimentadas 24,5%, 22,1% aparafusadas; FAFPs cimentadas 

62,9%, aparafusadas 54,1%). CBs como perda óssea mar-

ginal > 2 mm ocorreram com maior frequência nas coroas 

cimentadas (incidência de 5 anos: 2,8%) do que nas retidas 

por parafuso (incidência de 5 anos: 0%).

A aplicação sistemática dos critérios de inclusão e exclu-

são de Bidra & Rungruanganunt (2013) resultou na iden-

tificação de 27 estudos que descreviam os resultados dos 

pilares anteriores do implante. Devido à heterogeneidade 

substancial dos dados, não foi possível calcular a sobrevi-

vência verdadeira ou a sobrevivência cumulativa dos pilares. 

No entanto, a falha média dos pilares foi de 1,15%, atribuível 

a fraturas restritas aos pilares cerâmicos.

Lemos et al. (2016) selecionaram 20 estudos para revi-

são avaliaram 2139 participantes, com média de 47,14 anos 

e que receberam 8989 implantes dentários. O acompanha-

mento médio foi de 65,4 meses (intervalo: 12-180 meses). 

Os resultados da diferença média para perda óssea marginal 

mostraram diferenças estatisticamente significativas a favor 

da prótese cimentada. A taxa de sobrevivência do implan-

te foi maior na prótese cimentada e a taxa de complica-

ções protéticas foi maior na prótese aparafusada. A análise 

adicional do índice médio da placa não mostrou diferenças 

entre os sistemas de retenção.

Setenta e três artigos foram encontrados por Wittneben, 

Millen & Bern (2014) para se qualificar para inclusão. Taxas 

de sobrevivência em cinco anos de 96,03% e 95,55% foram 

calculados para reabilitações cimentadas e aparafusadas, 

respetivamente. A comparação da retenção de cimento e 

parafuso não mostrou diferença quando agrupada como SCs 

(P = 10) ou FPPs (P = 49) A taxa de sobrevivência em 5 anos 

para FAFPs aparafusadas foi de 96,71% (IC 95%: 93,66% 

para 98,31). O material de reabilitação totalmente em cerâ-

mica exibiu uma taxa de falhas significativamente mais 

alta do que a porcelana fundida ao metal nas reabilitações 

cimentadas (p=0.01), mas não ao comparar reabilitações 

aparafusadas (p=0.66) As CTs e CBs que demonstraram uma 

diferença estatisticamente significativa incluíram a perda de 

retenção (p<0.01), perda do pilar ( p<0.01), fratura de cerâ-

mica e / ou lascas (p=0.02), presença de fístula / supuração 

(p<0.001), total de eventos técnicos (p=0.03) e eventos bio-

lógicos totais (p=0.02). 

Millen, Brägger & Wittneben (2015) qualificaram setenta 

e três artigos para inclusão no estudo. Esses critérios deter-

minavam que o estudo deveria ser prospetivo, com um tem-

po médio de seguimento de 3 anos e um mínimo de 10 

pacientes. As próteses aparafusadas mostraram tendência 

a complicações significativamente mais técnicas do que as 

cimentadas com SCs e FPPs, respetivamente. As fraturas de 

resina e cerâmica apresentaram altas taxas médias de even-

tos, em 10,04 e 8,95 por 100 anos, respetivamente, para 

FAFPs parafusadas. Para “todas as próteses fixas” (tipo de 

prótese não relatada ou desconhecida), foram observadas 

significativamente menos CBs e CTs com a retenção aparafu-

sada. A análise multivariada revelou uma incidência signifi-

cativamente maior de CTs com próteses cimentadas. FAFPs, 

próteses em cantilever e “todas as próteses fixas” apresen-

taram taxas de complicações significativamente mais altas 

que as SCs. 

Sessenta e dois trabalhos preencheram os critérios de 

revisão de Ma & Fenton (2015). Havia apenas seis ensaios 

clínicos aleatorizados e nenhum deles incluiu um número 

equivalente de coroas de implante simples com parafuso e 

cimento para comparação. Os estudos utilizaram diferentes 

tipos de parafusos e apenas alguns relataram o procedimen-

to de pré-carregamento dos parafusos protéticos. Outros 

estudos envolvendo próteses de implante cimentadas usa-

ram uma variedade de cimentos dentários; no entanto, 

alguns não especificaram o tipo usado. Os estudos relata-

ram vários problemas de manutenção/complicação da par-

te protética, como perda do parafuso, fratura de porcelana, 

perda de retenção e preocupações estéticas. Cinco estudos 

não relataram nenhum problema de manutenção protética 

durante os períodos de observação. Estudos mais recentes 

também não relataram nenhuma incidência de perda do 

parafuso.

Cento e quatro estudos foram incluídos por Ramamoorthi, 

Narvekar & Esfandiari (2017). As SCs aparafusadas apresen-

taram duas vezes mais complicações menores em compa-

ração com SCs retidas por cimento. Nenhum dos sistemas 

de retenção foi mais vantajoso que os demais em relação a 

falhas e resultados livres de eventos. Contudo, o resumo dos 

achados sugere que SCs retidas por cimento, coroas lascadas 

e as FPPs tiveram melhor desempenho (com menos even-

tos) do que as restaurações com parafusos, a longo prazo.

Jain et al. (2018) utilizaram trinta e três artigos. Os resul-

tados da meta-análise para estudos de curto prazo mostra-

ram diferença estatisticamente significativa entre as próte-

ses cimentadas e as parafusadas, com uma maior parcela 

favorecendo as próteses cimentadas. Em estudos de longo 

prazo, a maior parcela revelou diferenças estatisticamente 

significantes entre os dois sistemas de retenção, favorecen-

do as próteses cimentadas.

Reetika Gaddale, Sunil Kumar Mishra (2020) incluíram 

nas CTs: perda de retenção, desgaste da parte oclusal dos 

parafusos oclusais / pilar, desgaste extensivo dos dentes de 

resina acrílica, fratura do revestimento, fratura do implan-

te / pilar / estrutura / parafuso e outras complicações. As 

CBs incluíram: perda óssea> 2 mm, peri-implantite, muco-

site peri-implantar, complicações gerais dos tecidos moles 

(incluindo fístula, edema), recessão, perda do implante, 

qualquer complicação estética e outras complicações relata-

das. Os autores foram contatados para a coleta de possíveis 

dados ausentes. 29 artigos foram incluídos nesta revisão. A 

FAFP aparafusada apresenta menos complicações do que as 

reabilitações cimentadas. CBs, como perda óssea marginal 

> 2 mm, ocorreram com mais frequência em reabilitações 

cimentadas, e CTs, como perda e fratura de parafuso, ocorre-

ram mais em reabilitações retidas por parafuso. 

Omori et al. (2020) focaram a extração dos dados na perda 

do implante, perda óssea marginal e complicações mecâni-

cas, e meta-análises foram realizadas para perda óssea mar-

ginal, complicações mecânicas e falha do implante. Nove 

estudos, três estudos prospetivos e seis estudos retrospeti-

vos de coorte foram incluídos. No total, 797 pacientes que 

receberam 4127 implantes. O número total de pilares foi de 

4079, dos quais 1673 foram angulados e 2406 retos. Todos 

os pilares foram pré-fabricados. Os pilares angulados foram 

associados a taxas aumentadas de falha do implante, um 

efeito que foi estatisticamente significativo ( p<0.001) e cli-

nicamente relevante. Três estudos relataram dados diferen-

ciados para complicações mecânicas e técnicas em 1 ano de 

seguimento, sendo principalmente relacionados ao parafuso 

de retenção durante a fratura do parafuso. Os pilares angu-

lados foram associados a um aumento estatisticamente sig-

nificativo da perda óssea marginal 1 ano após a inserção, em 

comparação aos pilares retos (três estudos; MD = 0,08 mm; 

IC95% = 0,01‐0,14 mm; p=0.02), que pode ser, no entanto, 

clinicamente insignificante.

2.1.3 Conclusões dos Artigos
Sailer et al. (2012) concluem que ambos os tipos de rea-

bilitações influenciaram os resultados clínicos de diferentes 

maneiras; nenhum dos métodos de fixação era claramente 

vantajoso em relação aos outros. As reabilitações cimentadas 

exibiram CBs mais graves (perda de implante, perda óssea> 

2 mm), as reabilitações aparafusadas exibiram mais CTs. Rea-

bilitações aparafusadas são mais facilmente recuperáveis do 

que reabilitações cimentadas e, portanto, CTs e eventualmen-

te CBs podem ser tratadas mais facilmente. Por esse motivo e 

pela sua compatibilidade biológica aparentemente mais ele-

vada, estas reabilitações parecem preferíveis.

A conclusão a que chegaram Bidra & Rungruanganunt 

(2013) foi que foram relatadas fraturas mínimas do pilar 
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Sailer et al. (2012) Avaliar as taxas de sobrevida em 5 anos e a 
incidência de complicações de reabilitações 
com implantes cimentados e retidos por 
parafusos.

Cinquenta e nove artigos incluídos para 
revisão.

Para SCs cimentadas, a sobrevida estimada 
foi de 96,5%, para SCs aparafusadas era de 
89,3%. Para FPPs cimentadas foi de 96,9%, 
semelhante às FPPs parafusados com 98%. 
Para FAFPs cimentadas foi de 100%, para as 
retidas por parafuso com 95,8%. A incidência 
de CTs nas coroas SCs foi de 11,9% e 24,4% 
nas coroas aparafusadas. Nas FPPs e FAFPs, 
em contraste, foi encontrada uma tendência 
de menor complicação nas retidas por 
parafuso do que nas cimentadas. CBs como 
perda óssea marginal > 2 mm ocorreram 
com maior frequência nas coroas cimentadas 
(incidência de 5 anos: 2,8%) do que nas 
retidas por parafuso (incidência de 5 anos: 
0%).

Ambos os tipos de reabilitações 
influenciaram os resultados clínicos de 
diferentes maneiras; nenhum dos métodos 
de fixação era claramente vantajoso 
em relação aos outros. As reabilitações 
cimentadas exibiram CBs mais graves 
(perda de implante, perda óssea> 2 mm), as 
reabilitações aparafusadas exibiram mais 
CTs. Reabilitações aparafusadas são mais 
facilmente recuperáveis do que reabilitações 
cimentadas e, portanto, CTs e eventualmente 
CBs podem ser tratadas mais facilmente. 
Por esse motivo e pela sua compatibilidade 
biológica aparentemente mais alta, estas 
reabilitações parecem preferíveis.

Bidra & Rungruanganunt, (2013) Identificar os resultados de sobrevivência, 
mecânicos, biológicos e estéticos dos pilares 
anteriores do implante.

Identificação de 27 estudos que descreviam 
os resultados dos pilares anteriores do 
implante.

A falha média dos pilares foi de 1,15%, 
atribuível a fraturas restritas aos pilares 
cerâmicos. As complicações mecânicas 
incluíram o afrouxamento do parafuso 
do pilar, restrito principalmente aos 
implantes hexadecimais externos. As CBs 
incluíam fórmulas e recessão da mucosa. 
Os resultados estéticos mostraram menor 
descoloração gengival nos pilares de 
zircónica em comparação aos pilares 
metálicos.

Foram relatadas fraturas mínimas 
do pilar anterior e estão restritas aos 
pilares cerâmicos. Estudos utilizando 
espectrofotometria mostraram menor 
descoloração gengival com pilares de 
zircónica, mas não há evidências de 
diferença na satisfação estética do paciente 
entre pilares cerâmicos e metálicos. O 
significado clínico foi para a região anterior, 
a seleção de um implante com conexão 
interna e um pilar de metal personalizado 
(titânio ou metal fundido) pode ter o mínimo 
de complicações mecânicas. Os dados 
clínicos existentes limitados indicam redução 
da descoloração da mucosa peri-implantar 
dos pilares de zircónica, que podem ser 
preferíveis aos pilares metálicos, em 
pacientes com tecidos mucosos mais finos ou 
pacientes com sorrisos altos ou gomosos.

Lemos et al. (2016) Comparar sistemas de retenção aparafusados 
e cimentados, em restaurações fixas 
apoiadas em implantes em termos de perda 
óssea marginal, sobrevivência do implante e 
complicações protéticas.

Os 20 estudos selecionados para revisão 
avaliaram 2139 participantes, com média de 
47,14 anos e que receberam 8989 implantes 
dentários. O acompanhamento médio foi de 
65,4 meses (intervalo: 12-180 meses).

Os resultados da diferença média para 
perda óssea marginal mostraram diferenças 
estatisticamente significativas a favor da 
prótese cimentada. A taxa de sobrevivência 
do implante foi maior na prótese cimentada 
e a taxa de complicações protéticas foi maior 
na prótese aparafusada. A análise adicional 
do índice médio da placa não mostrou 
diferenças entre os sistemas de retenção.

As restaurações suportadas por implantes 
retidas por cimento resultam em menor 
perda óssea marginal nos períodos de 
acompanhamento entre 12 e 180 meses, 
menos complicações protéticas e maiores 
taxas de sobrevivência do que as próteses 
com aparafusadas. No entanto, este estudo 
também confirmou a necessidade de 
mais testes de sistemas de retenção em 
restaurações suportadas por implantes

Wittneben, Millen & Bern, (2014) Avaliar os resultados de sobrevida e 
complicações relatadas de reabilitações fixas 
retidas por parafusos e cimento suportadas 
em implantes dentários.

Setenta e três artigos foram encontrados 
tendo em conta a inclusão. Tempo médio de 
acompanhamento de pelo menos 3 anos Um 
número mínimo de 10 pacientes Um relatório 
da retenção de restauração usada (parafuso 
ou cimento).

. A comparação da retenção de cimento 
e parafuso não mostrou diferença 
quando agrupada como SCs ou FPPs. A 
taxa de sobrevida em 5 anos para FAFPs 
aparafusadas foi de 96,71%. O material de 
reconstrução totalmente em cerâmica exibiu 
uma taxa de falhas significativamente mais 
alta do que a porcelana fundida ao metal 
nas reabilitações cimentadas, mas não ao 
comparar reabilitações aparafusadas. As 
CTs e CBs que demonstraram uma diferença 
estatisticamente significativa incluíram a 
perda de retenção, perda do pilar, fratura de 
porcelana e / ou lascas, presença de fístula 
/ supuração, total de eventos técnicos e 
eventos biológicos totais.

As reabilitações aparafusadas exibiram 
menos CTs e CBs em geral. Não houve 
diferenças estatisticamente significativas 
entre as taxas de falha dos diferentes tipos 
de reabilitação ou materiais de pilares 
(titânio, ouro, cerâmica). A taxa de falha das 
reabilitações cimentadas não foi influenciada 
pela escolha de um cimento específico, 
embora o tipo de cimento tenha influenciado 
a perda de retenção. Considerando os riscos 
com reabilitações cimentadas, parece 
adequado recomendar uma preferência 
pela retenção de parafusos nas reabilitações 
apoiadas por implantes.

Millen, Brägger & Wittneben, (2015) Identificar a influência do tipo de prótese 
fixa nas taxas de CTs e CBs no contexto da 
retenção do parafuso versus cimento. Além 
disso, uma análise multivariada foi realizada 
para determinar quais fatores, quando 
considerados em conjunto, influenciam as 
taxas de complicações e falhas de próteses 
fixas apoiadas em implantes.

Setenta e três artigos qualificados 
para inclusão no estudo. Esses critérios 
determinavam que o estudo deveria ser 
prospetivo, com um tempo médio de 
seguimento de 3 anos e um mínimo de 10 
pacientes.

As próteses aparafusadas mostraram 
tendência a complicações significativamente 
mais técnicas do que as cimentadas 
com coroas simples e parciais fixas, 
respetivamente.

A análise multivariada revelou uma 
incidência significativamente maior de 
complicações técnicas com próteses 
cimentadas.

FPPs com retenção de parafuso 
demonstraram uma taxa significativamente 
mais alta de CTs e as FAFPs com retenção de 
parafuso demonstraram uma taxa alta de 
fratura do revestimento. Quando “todas as 
próteses fixas” foram consideradas, foram 
observadas taxas significativamente mais 
altas de CTs e CBs para próteses cimentadas. 
A análise de regressão multivariada 
de Poisson não mostrou uma diferença 
significativa entre as próteses retidas por 
parafuso e cimento em relação à incidência 
de falha, mas demonstrou uma taxa mais 
alta de CTs e CBs para próteses retidas 
por cimento. A incidência de CTs foi mais 
dependente do tipo de prótese e retenção do 
que do material da prótese ou pilar.
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Ma & Fenton, (2015) Identificar diferentes resultados protéticos 
entre próteses de implante retidas por 
parafuso e cimento.

Sessenta e dois trabalhos preencheram 
os critérios de revisão. Havia apenas seis 
ensaios clínicos randomizados e nenhum 
deles incluiu um número equivalente de 
coroas de implante simples com parafuso e 
cimento para comparação.

Os estudos utilizaram diferentes tipos 
de parafusos e apenas alguns relataram 
o procedimento de pré-carregamento 
dos parafusos protéticos. Outros estudos 
envolvendo próteses de implante 
cimentadas usaram uma variedade de 
cimentos dentários; no entanto, alguns 
não especificaram o tipo usado. Os estudos 
relataram vários problemas de manutenção/
complicação da parte protética, como perda 
do parafuso, fratura de porcelana, perda de 
retenção e preocupações estéticas. Cinco 
estudos não relataram nenhum problema de 
manutenção protética durante os períodos 
de observação. Apenas dois estudos 
iniciaram os critérios padronizados para 
relatar seus problemas de manutenção / 
complicação protética. Estudos mais recentes 
também não relataram nenhuma incidência 
de perda do parafuso.

Com informações inadequadas e vários 
desenhos de estudo, foi difícil comparar os 
resultados protéticos entre próteses fixas 
parafusadas e fixadas por cimento. Ambos 
os mecanismos de retenção mostraram 
problemas de manutenção/complicação da 
parte protética que devem ser considerados 
e esta revisão mostrou que a introdução de 
componentes mais recentes do implante 
pode ajudar a minimizar esses problemas.

Ramamoorthi, Narvekar & Esfandiari, 
(2017)

Avaliar os efeitos de diferentes sistemas de 
retenção usados para próteses implanto-
suportadas em pacientes com mandíbulas 
parcialmente desdentadas, medindo as 
taxas de falha, sobrevida e situações livres 
de eventos.

Cento e quatro estudos incluídos As SCs aparafusadas apresentaram taxas 
duplas de complicações menores em 
comparação com SCs retidas por cimento. 
Nenhum dos sistemas de retenção foi mais 
vantajoso que os demais em relação a falhas 
e resultados livres de eventos. Contudo, 
o resumo dos achados sugerem que SCs 
retidas por cimento, coroas lascadas e as 
FPPs tiveram melhor desempenho (com 
menos eventos) do que as restaurações com 
parafusos, a longo prazo.

A retenção de cimento pode ser um 
sistema apropriado para restaurações 
suportadas por implantes no edentulismo 
parcial. No entanto, estudos prospetivos de 
alta qualidade e avaliação de custos são 
recomendados para confirmar as evidências.

Jain et al. (2018) Avaliar falhas de retenção em restaurações 
fixas cimentadas e parafusadas em 
implantes dentários em arcos parcialmente 
desdentados.

Trinta e três artigos foram finalizados, 20 
estudos clínicos de curto prazo (até 5 anos) e 
13 estudos de longo prazo (≥5 anos). Dos 33 
estudos, 16 foram incluídos na meta-análise, 
8 em curto e 8 em estudos de longo prazo.

Os resultados da meta-análise para estudos 
de curto prazo mostraram diferença 
estatisticamente significativa entre as 
próteses cimentadas e as parafusadas, 
com uma maior parcela favorecendo as 
próteses cimentadas. Em estudos de longo 
prazo, a maior parcela revelou diferenças 
estatisticamente significantes entre os 
dois sistemas de retenção, favorecendo as 
próteses cimentadas.

Estudos de curto e longo prazo mostra 
menores falhas de retenção com próteses 
cimentadas quando comparadas às 
próteses parafusadas. Além disso, estudos 
randomizados, multicêntricos e controlados 
de alta qualidade, com observações de 
longo prazo e protocolos de cimentação 
modificados, podem produzir graus de 
recomendação mais altos para evitar falhas 
de retenção.

Reetika Gaddale, Sunil Kumar Mishra, 
(2020)

Avaliar as CTs e CBs das próteses dentárias de 
arcada completa suportadas por implantes 
parafusados e cimentados.

Vinte e nove artigos foram incluídos nesta 
revisão.

A FAFP aparafusada apresenta menos 
complicações do que as reabilitações 
cimentadas. CBs, como perda óssea 
marginal> 2 mm, ocorreram com mais 
frequência em reabilitações cimentadas, 
e CTs, como perda e fratura de parafuso, 
ocorreram mais em reabilitações retidas por 
parafuso.

Reabilitações cimentadas exibiram mais 
CBs (perda de implante, perda óssea > 2 
mm) e as próteses aparafusadas exibiram 
mais problemas técnicos. Os resultados 
clínicos foram influenciados por ambas 
as fixações de maneiras diferentes. As 
restaurações aparafusadas são mais 
facilmente recuperáveis do que as 
cimentadas, portanto, CTs e eventualmente 
biológicas podem ser tratadas com mais 
facilidade. Por esse motivo, e pela sua 
maior compatibilidade biológica, estas 
reabilitações são preferíveis.

Omori et al. (2020) Avaliar as CBs e mecânicas dos pilares 
angulados nas reabilitações de arcada total e 
parcial da mandíbula, com acompanhamento 
por pelo menos 1 ano.

Nove estudos, três estudos prospetivos e 
seis estudos retrospetivos de coorte foram 
incluídos. Eles relataram 797 pacientes que 
receberam 4127 implantes. O número total 
de pilares foi de 4079, dos quais 1673 foram 
angulados e 2406 retos.

Os pilares angulados foram associados a 
taxas aumentadas de falha do implante, um 
efeito que foi estatisticamente significativo 
( P < . 001) e clinicamente relevante. Três 
estudos relataram dados diferenciados para 
complicações mecânicas e técnicas em 1 
ano de seguimento, sendo principalmente 
relacionados ao parafuso de retenção 
durante a fratura do parafuso. Os pilares 
angulados foram associados a um aumento 
estatisticamente significativo da MBL 1 ano 
após a inserção, em comparação aos pilares 
retos (três estudos; MD = 0,08 mm; IC95% 
= 0,01‐0,14 mm; P = . 02), que pode ser, no 
entanto, clinicamente insignificante.

As conclusões foram que as complicações 
protéticas, como perda do parafuso e 
do pilar, foram frequentes. Após 1 ano 
de acompanhamento, os implantes que 
suportam pilares angulados produziram 
significativamente mais perda óssea 
marginal do que aqueles que suportam 
pilares retos.

Tabela 1. Resultados demonstrados das cinco revisões sistemáticas, uma meta-análise e quatro revisões sistemáticas com meta-análise.
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anterior e estão restritas aos pilares cerâmicos. Estudos uti-

lizando espectrofotometria mostraram menor descoloração 

gengival com pilares de zircónica, mas não há evidências 

de diferença na satisfação estética do paciente entre pilares 

cerâmicos e metálicos. O significado clínico foi para a região 

anterior, a seleção de um implante com conexão interna e 

um pilar de metal personalizado (titânio ou metal fundido) 

pode ter o mínimo de complicações mecânicas. Os dados 

clínicos existentes limitados indicam redução da descolora-

ção da mucosa peri-implantar dos pilares de zircónica, que 

podem ser preferíveis aos pilares metálicos, em pacientes 

com tecidos mucosos mais finos ou pacientes com sorrisos 

altos ou gengivais.

A presente revisão sistemática e meta-análise de Lemos 

et al. (2016) indica que as restaurações suportadas por 

implantes retidas por cimento resultam em menor perda 

óssea marginal nos períodos de acompanhamento entre 

12 e 180 meses, menos complicações protéticas e maiores 

taxas de sobrevivência do que as próteses aparafusadas. No 

entanto, este estudo também confirmou a necessidade de 

mais testes de sistemas de retenção em restaurações supor-

tadas por implantes.

Wittneben, Millen & Bern (2014) concluíram que embora 

nenhuma diferença estatística tenha sido encontrada entre 

as reabilitações cimentadas e aparafusadas para taxas de 

sobrevivência ou falha, as reabilitações aparafusadas exi-

biram menos CTs e CBs em geral. Não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre as taxas de falha dos 

diferentes tipos de reabilitações ou materiais de pilares 

(titânio, ouro, cerâmica). A taxa de falha das reabilitações 

cimentadas não foi influenciada pela escolha de um cimento 

específico, embora o tipo de cimento tenha influenciado a 

perda de retenção. Considerando os riscos com reabilitações 

cimentadas e as opções limitadas de intervenções após a 

cimentação definitiva, parece adequado recomendar uma 

preferência pela retenção de parafusos nas reabilitações 

apoiadas por implantes.

Millen, Brägger & Wittneben (2015) chegaram à conclu-

são que as FPPs com retenção de parafuso demonstraram 

uma taxa significativamente mais alta de CTs e as FAFPs com 

retenção de parafuso demonstraram uma taxa alta de fratu-

ra do revestimento. Quando “todas as próteses fixas” foram 

consideradas, foram observadas taxas significativamente 

mais altas de CTs e CBs para próteses cimentadas. A análise 

de regressão multivariada de Poisson não mostrou uma dife-

rença significativa entre as próteses retidas por parafuso e 

cimento em relação à incidência de falha, mas demonstrou 

uma taxa mais alta de CTs e CBs para próteses retidas por 

cimento. A incidência de CTs foi mais dependente do tipo de 

prótese e retenção do que do material da prótese ou pilar.

Apesar de informações inadequadas e vários desenhos de 

estudo, foi difícil a Ma & Fenton (2015) comparar os resul-

tados protéticos entre próteses fixas parafusadas e fixadas 

por cimento. Ambos os mecanismos de retenção mostraram 

problemas de manutenção/complicação da parte protética 

que devem ser considerados e esta revisão mostrou que a 

introdução de componentes mais recentes do implante pode 

ajudar a minimizar esses problemas. Também é recomendá-

vel que critérios padronizados sejam usados ao relatar pro-

blemas de manutenção/complicação da parte protética para 

permitir uma melhor comparação dos dados.

Os resultados de Ramamoorthi, Narvekar & Esfandiari 

(2017) sugerem que a retenção de cimento pode ser um sis-

tema apropriado para restaurações suportadas por implan-

tes no edentulismo parcial. No entanto, estudos prospetivos 

de alta qualidade e avaliação de custos são recomendados 

para confirmar as evidências.

Jain et al. (2018) concluíram que a análise dos estudos de 

curto e longo prazo mostra menores falhas de retenção com 

próteses cimentadas quando comparadas às próteses apa-

rafusadas. Além disso, estudos aleatorizados, multicêntricos 

e controlados de alta qualidade, com observações de longo 

prazo e protocolos de cimentação modificados, podem pro-

duzir graus de recomendação mais altos para evitar falhas 

de retenção.

Reetika Gaddale, Sunil Kumar Mishra (2020) concluíram 

que reabilitações cimentadas exibiram mais CBs (perda de 

implante, perda óssea > 2 mm) e as próteses aparafusa-

das exibiram mais problemas técnicos. Os resultados clíni-

cos foram influenciados por ambas as fixações de maneiras 

diferentes. As restaurações aparafusadas são mais facilmen-

te recuperáveis do que as cimentadas, portanto, CTs e bio-

lógicas podem ser tratadas com mais facilidade. Por esse 

motivo, e pela sua maior compatibilidade biológica, estas 

reabilitações são preferíveis.

As conclusões de Omori et al. (2020) foram que as compli-

cações protéticas, como perda do parafuso e do pilar, foram 

frequentes. Após 1 ano de acompanhamento, os implan-

tes que suportam pilares angulados produziram significa-

tivamente mais perda óssea marginal do que aqueles que 

suportam pilares retos.

Discussão
Tendo em conta os resultados que foram demonstrados, 

verificamos que, a pesquisa bibliográfica resultou em 5 revi-

sões sistemáticas, 1 meta-análise e 4 revisões sistemáticas 

com meta-análise, que comparam os dois tipos de retenção 

aparafusada e cimentada e as suas complicações técnicas e 

biológicas.

Segundo Sailer et al. (2012) não foram encontradas dife-

renças significativas relativamente às taxas de sobrevivên-

cia estimadas de 5 anos de implantes que suportam coroas 

únicas quando comparadas coroas com retenção cimentadas 

e aparafusada. Contudo, as SCs aparafusadas apresentaram 

menor estimativa de sobrevivência, no caso de FPPs, verifi-

cou-se uma tendência a menos falhas em reabilitações apa-

rafusadas e nas FAFPs também.

Segundo Ramamoorthi, Narvekar & Esfandiari (2017) a 

taxa de falhas em 25 anos das FPPs retidas por parafuso 

foram três vezes menores, contudo para SCs aparafusadas 

as falhas foram duas vezes maiores. Isto vais de acordo com 

Sailer et al. (2012).

A taxa de falhas da prótese implanto-suportada aparafu-

sada ou cimentada, não foi influenciada pelo desenho da 

prótese, material do pilar, material da prótese, local desden-

tado ou tipo de agente de cimentação (Ramamoorthi, Nar-

vekar & Esfandiari, 2017).

Segundo Jain et al. (2018), coincidentemente com o supra-

citado foram observadas mais falhas nas coroas aparafusa-

das e contrariamente mais nas FPPs. 

A taxa de sucesso nas próteses aparafusadas em casos 

de implantes imediatos e tardios, foi maior quando a próte-

se provisória do paciente foi dada inicialmente. Mais falhas 

foram encontradas em próteses aparafusadas com estrutu-

ras de titânio. Um maior sucesso foi encontrado em casos 

aparafusados usando o conceito All-on-4 e preferido nas 

FAFPs (Gaddale, R., Mishra, S. & Chowdhary, 2020).

Segundo Wittneben, Millen & Bern (2014), em concordân-

cia com Sailer et al. (2012), as falhas foram mais frequêntes 

em coroas aparafusadas. 

Segundo Millen, Brägger & Wittneben (2015), houve mais 

complicações técnicas nas SCs aparafusadas, nomeadamen-

te desgaste da parte oclusal do parafuso, estando de acordo 

com Sailer et al. (2012). Contudo também houve menos fra-

turas da estrutura com SCs aparafusadas e mais complica-

ções relativamente às FPPs, que contradiz Sailer et al. (2012).

Segundo Millen, Brägger & Wittneben (2015), os tipos de 

prótese e retenção, são de maior importância que o mate-

rial da prótese e pilar, na determinação do número total de 

complicações.

Foi divulgada uma perda de implante estatisticamente e 

clinicamente mais alta para o suporte de implante angulado 

em comparação aos pilares retos (Omori et al. 2020).

2.2.1 Complicações Técnicas 
Segundo Sailer et al. (2012) estas complicações foram 

mais observadas na retenção aparafusada, mais especifi-

camente, altas taxas de perda do pilar/parafusos de rea-

bilitação e fratura da cerâmica de revestimento. Como as 

reabilitações aparafusadas sofrem mais CTs, necessitam de 

reparação e substituição frequentemente, comparativamen-

te com a cimentada. 

Próteses aparafusadas são facilmente recuperáveis, por-

tanto, CTs podem ser reparadas mais facilmente (Gaddale, 

R., Mishra, S. & Chowdhary, 2020).

A fratura da cerâmica de revestimento está frequen-

temente associada com o acesso do parafuso aberto, que 

interrompe a continuidade da saída da cerâmica de revesti-

mento parcialmente, não suportada no orifício de acesso ao 

parafuso (Sailer et al. 2012). 

Nos locais edêntulos anteriores, as reabilitações com 

implantes aparafusadas exigiam mais manutenção técnica 

(Ramamoorthi, Narvekar & Esfandiari, 2017).  

Muitas razões foram relatadas na literatura científica para 

estas complicações. Fadiga, torque de aperto inadequado, 

ajuste inadequado da prótese, componentes mal manipu-

lados, micro movimento vibratório e carga excessiva, são 

alguns exemplos a mencionar. Os valores de torque geral-

mente diminuem após a conclusão dos procedimentos de 

fundição. Isso, juntamente com o vazamento de superfí-

cies rugosas micro irregulares nas superfícies de contato do 

implante do pilar, aumenta ainda mais o desajuste. Isto gera 

tensão indevida, alterações na geometria do parafuso, fadi-

ga do metal e tensão nas junções, resultando na perda do 

parafuso (Jain et al., 2018).

Segundo Reetika Gaddale, Sunil Kumar Mishra (2020), pró-

teses aparafusadas apresentam mais CTs, estando de acordo 

com Sailer et al. (2012).

Segundo Wittneben, Millen & Bern (2014), em desacordo 

com Sailer et al. (2012) pois houve menor taxa de CTs nas 

reabilitações aparafusadas, nomeadamente complicações 

do pilar, uma vez que a revisão de Sailer et al. (2012) não 

avaliou a taxa geral de complicações técnicas, mas relata 
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que a incidência cumulativa estimada de complicações téc-

nicas aos 5 e 10 anos foi maior apenas em reabilitações SCs 

retidas por parafusos e não FPP ou FAFP. Esta revisão não 

avaliou CTs em termos do tipo de reabilitação individual. 

Contudo concordam com Sailer et al. (2012), quando a taxa 

de complicações técnicas é maior na aparafusada na fratura 

da cerâmica de revestimento.

Segundo Millen, Brägger & Wittneben (2015) e contraria-

mente a Sailer et al. (2012) houve menos CTs nas próteses 

aparafusadas.

Segundo Bidra & Rungruanganunt (2013), independente-

mente do material do pilar, a perda do pilar foi a compli-

cação mecânica mais relatada, isto foi observado principal-

mente em estudos usando implantes hexagonais externos 

para restaurações de implantes únicos, sendo de acordo com 

Sailer et al. (2012).

Entre todas as fraturas, as fraturas mais altas foram rela-

tadas para os pilares de alumina, seguidos pelos pilares de 

zircónica. Não há fraturas relatadas nos pilares de titânio e 

liga de metal fundido para a região anterior (Bidra & Run-

gruanganunt, 2013).
Complicações mecânicas do pilar foram observadas entre os 

pilares angulados e retos. As falhas foram associadas principal-

mente ao parafuso de retenção, enquanto a fratura do para-

fuso foi o segundo evento mais frequente (Omori et al. 2020).

2.2.2 Complicações Biológicas 
Segundo Sailer et al. (2012) foram encontrados mais 

problemas nos tecidos moles na retenção aparafusada, o 

problema foi associado à perda do pilar e a inflamação foi 

tratada após a recolocação do parafuso. A reabilitação apa-

rafusada apresenta menos CBs.

Segundo Reetika Gaddale, Sunil Kumar Mishra (2020), rea-

bilitações aparafusadas apresentam menos CBs como falhas 

no implante e perda de osso marginal, estando de acordo 

com Sailer et al. (2012).

Segundo Wittneben, Millen & Bern (2014), em concordân-

cia com Sailer et al. (2012), as CBs são menores nas reabili-

tações aparafusadas, nomeadamente presença de fistulas/

supuração.

Segundo Millen, Brägger & Wittneben (2015), houve 

menos CBs nas restaurações aparafusadas.

Nas restaurações com parafusos, isto só foi observado em 

implantes hexagonais externos, provavelmente devido a 

uma lacuna entre o pilar e o implante, onde os tecidos moles 

poderiam ter invaginado, resultando em fístulas (Bidra & 

Rungruanganunt, 2013).

Segundo Bidra & Rungruanganunt (2013), que não relata-

ram diferenças nos resultados biológicos entre pilares metá-

licos e cerâmicos, e a recessão relacionada com os pilares 

de titânio pode ser mais facilmente vista e registada em 

comparação com os pilares de cerâmica, o que é consistente 

com a revisão de Sailer et al. (2012).

Estudos clínicos usando análise espectrofotométrica mos-

traram menor descoloração da mucosa peri-implantar com 

pilares de zircónica e maior nos de titânio, mas não há evidên-

cias de diferença na satisfação estética do paciente entre pila-

res cerâmicos e metálicos (Bidra & Rungruanganunt, 2013).

Os dados clínicos existentes limitados indicam redução da 

descoloração da mucosa peri-implantar dos pilares de zir-

cónica, que podem ser preferíveis aos pilares metálicos, em 

pacientes com tecidos mucosos mais finos ou pacientes com 

sorrisos altos ou gengivais. (Bidra & Rungruanganunt, 2013).

Segundo Lemos et al. (2016), as próteses aparafusadas 

resultam numa maior perda óssea marginal nos períodos de 

acompanhamento entre 12 e 180 meses, mais complicações 

protéticas e menores taxas de sobrevivência do implante. 

No entanto, este estudo também confirmou a necessidade 

de mais testes de sistemas de retenção em restaurações 

suportadas por implantes.

Os pilares angulados foram associados a um aumento 

estatisticamente significativo na perda de osso marginal 1 

ano após a inserção em comparação aos pilares retos, no 

entanto, com uma diferença entre os grupos de interesse 

clínico limitado (Omori et al. 2020).

Conclusão
De acordo com a presente revisão, foi possível especificar 

as seguintes conclusões, tendo em conta que as diferenças 

foram estatisticamente pouco significativas na sua maioria.

As SCs aparafusadas apresentam menor estimativa de 

sobrevivência. Nas FAFPs aparafusadas e nas FPPs aparafu-

sadas verificou-se uma tendência para menos falhas. 

Mais falhas foram encontradas em próteses parafusadas 

com estruturas de titânio. Um maior sucesso foi encontrado 

em casos aparafusados usando o Conceito All-on-4 e prefe-

rido nos FAFPs.  

Foram relatadas mais CTs nas próteses fixas implanto 

suportadas aparafusadas, nomeadamente altas taxas de 

perda do pilar/parafusos de reabilitação e fratura da cerâ-

mica de revestimento, independentemente do material do 

pilar. Em implantes hexagonais também houve CTs.

Foi divulgada uma perda de implante estatisticamente e 

clinicamente mais alta para o suporte de implante angulado 

em comparação aos pilares retos e associados a um aumen-

to da perda de osso marginal.

Como as reabilitações aparafusadas sofrem mais CTs, 

necessitam de reparação e substituição frequentemente. 

A maior pré-carga exercida pelo ajuste passivo reduzido da 

estrutura aparafusada pode explicar a maior frequência de 

perda do pilar aparafusado.

Nos locais edêntulos anteriores, as reabilitações com 

implantes aparafusadas exigiam mais manutenção técnica 

(Ramamoorthi, Narvekar & Esfandiari, 2017). 

Próteses aparafusadas são facilmente recuperáveis, por-

tanto, CTs podem ser reparadas mais facilmente (Gaddale, 

R., Mishra, S. & Chowdhary, 2020).

Reabilitações aparafusadas apresentam menos CBs, como 

falhas no implante e perda de osso marginal, fistulas/

supuração. Contudo foram observados problemas nos teci-

dos moles, o problema foi associado à perda do pilar e em 

implantes hexagonais. 

Pode supor-se que restaurações retidas por parafuso ain-

da são preferidas por mais especialistas do que generalistas 

e, portanto, são usadas com menos frequência e com mais 

treino especializado do que as unidades retidas por cimento 

(Sherif et al. 2014)

As reabilitações de implantes aparafusados têm van-

tagens de recuperação previsível; requer uma quantidade 

mínima de espaço interoclusal; e são mais fáceis de remo-

ver quando é necessária manutenção de higiene, reparos 

ou intervenções cirúrgicas. As reabilitações de implantes 

aparafusados requerem uma colocação protética precisa do 

implante devido à posição do orifício de acesso ao parafu-

so. O processo de fabricação de reabilitações aparafusadas é 

mais sensível à técnica e mais exigente (Wittneben, Millen 

& Bern, 2014).

Outros fatores podem contribuir para uma maior taxa de 

perda do parafuso, como SCs na região posterior, extensões 

cantilever, próteses desajustadas e o diâmetro do parafu-

so sendo menor que os outros componentes dos implantes. 

Melhorias no design e na liga do parafuso podem reduzir 

a incidência de perda do parafuso. Além disso, o equilíbrio 

cuidadoso e seletivo para alcançar a oclusão ideal e evitar o 

contato nos movimentos laterais e protrusivos também pode 

reduzir as taxas de perda do parafuso (Lemos et al. 2016).

É responsabilidade do clínico selecionar o método de 

retenção mais adequado para cada paciente (Wittneben, 

Millen & Bern, 2014).

Assim sendo podemos concluir que apesar da prótese 

implanto suportada aparafusada apresentar as complica-

ções supracitadas, devem ser preferidas tendo por base a 

sua capacidade de recuperação. n
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EVENTOS

DEPOIS DA TEMPESTADE VEM A BONANÇA: XX CONGRESSO 
APHO VOLTA A REUNIR HIGIENISTAS ORAIS EM LISBOA

Na vigésima edição do Congresso, a APHO incitou à colaboração entre higienistas orais e ao 
estabelecimento de uma estratégia comum para a mudança do paradigma da saúde oral 

J á o ditado diz que depois da tempestade vem a bonança. 

Após um período tão conturbado e disruptivo, voltam os 

encontros e a partilha de experiências, que pautaram o XX 

Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Higienis-

tas Orais (APHO), repleto de mesas-redondas e discussões 

sobre alguns dos temas mais urgentes da atividade. De 22 a 

23 de outubro, cerca de 300 participantes encheram a sala 

do Ramada Lisbon Hotel – o Congresso com mais inscrições, 

desde que é feito de forma autónoma.  

A abrir o evento esteve presente Dra. Fátima Duarte, 

Presidente da APHO, que ressalvou a importância e o 

entusiasmo de continuar a trabalhar em prol da profissão 

[higienistas orais] e da associação, agradecendo o voto de 

confiança na equipa da APHO. Depois de quatro anos de 

mandato, “estamos a terminar mais um ciclo com a cons-

ciência de dever cumprido em circunstâncias reconheci-

damente de grande dificuldade – ciclo que reforçou a coe-

são da APHO e projetou ainda mais os higienistas orais 

como profissionais de excelência”, reiterou a Presidente 

da Associação. 

“Caros Congressistas, os higienistas orais são profissio-

nais de saúde oral” – Fátima Duarte notou que desde maio 

de 2021 que a saúde oral está na agenda da Organização 

Mundial da Saúde, que aprovou “uma resolução histórica 

que identifica os desafios globais da saúde oral, as doenças 

da cavidade oral e as suas implicações sistémicas, propondo 

sobretudo uma profunda reorientação da ainda tradicional 

abordagem curativa e cirúrgica para uma preventiva, que 

inclui a promoção da saúde oral nas famílias, nas escolas, 

nos locais de trabalho e no âmbito dos cuidados de saúde 

primários”. A Presidente da APHO afirmou que esta aborda-

gem não só é adotada pelos higienistas orais, como têm sido 

“pioneiros na matéria”. 

A pandemia da COVID-19 impactou profundamente a pro-

fissão, que trabalha face a face, com grande proximidade do 

paciente, aumentando o risco de infeção dos visados. Nes-

se sentido, o World Economic Forum considerou a profissão 

de higienista oral uma das ocupações não hospitalares de 

maior risco, com uma classificação de 99,7%. Mas “mesmo 
sob condições adversas, os higienistas orais demonstra-
ram bastante adaptabilidade, resiliência e espírito de 
equipa”, garantiu Dra. Fátima Duarte, que acredita que a 

pandemia urgiu a importância de colaborar. 

“Todos os stakeholders têm de estar à mesa para uma 
nova estratégia e um novo paradigma na saúde oral”, 
disse a Presidente da APHO, que incita o estabelecimento 

de “metas, objetivos, recursos humanos, financiamento e 

comunicação transversalmente partilhada para a implemen-

Mesmo sob condições 
adversas, os higienistas orais 

demonstraram bastante 
adaptabilidade, resiliência e 

espírito de equipa.
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tação dessa estratégia na sua substância e forma e a cola-
boração é o magma das organizações”. 

Dr. Carlos Lopes, Presidente da Comissão Organizadora 

do XX Congresso Anual da APHO, ressalvou a importância 

do retorno aos eventos presenciais, pelo que “os colegas 
estavam com muita vontade de regressar a este forma-
to e conseguirem estar em contacto direto com os seus 
pares, juntando a isso o conhecimento que se conse-
gue adquirir nos congressos que organizamos”. Segundo  

Dr. Carlos Lopes, o feedback sobre o programa científico 

e apresentações no XX Congresso da APHO, recebido atra-

vés de um questionário de satisfação, foi bastante positivo. 

“Para este sucesso contribuiu a excelente prestação e quali-

dade dos oradores”, completou. 

O programa do Congresso esteve em destaque. Dr. Carlos  

Lopes contou que o tema da implantologia suscita inúme-

ras dúvidas, “nomeadamente, a sua manutenção (como, 

quando e porquê?) e a identificação de fatores de risco para 

as doenças peri-implantares, podendo assim adaptar o tra-

tamento aos perfis de risco apresentados por cada pacien-

te”. Além disso, “a evidência científica mais recente sobre a 

importante ligação entre a saúde oral e a saúde geral e as 

diferentes abordagens aos pacientes com patologia sistémi-

ca foi também um tema recebido com muito agrado pelos 

participantes”. 

É de notar ainda, que “não menos valorizada pelos con-

gressistas foi a abordagem da mudança comportamental 

com a utilização de tecnologias, a ansiedade dentária e as 

soft skills que nos mostraram que a empatia e a comunica-

ção abrem caminho à transformação de comportamentos. A 

tecnologia e as soft skills estão lado a lado no portfolio dos 

higienistas orais, preparados para o paciente do século XXI. 

O tema da sustentabilidade, muito atual, abordou as quan-

tidades dos plásticos de uso único nas consultas de higiene 

oral e o seu impacto ambiental, assim como a substituição 

destes materiais por materiais mais sustentáveis”, conclui o 

Presidente da Comissão Organizadora. 

Dr. Carlos Lopes destacou a mesa redonda dedicada ao 

trabalho dos higienistas orais no Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), “tema de elevada relevância para a nossa classe pro-

fissional”, como um dos pontos altos do congresso. O debate 

“mostrou que é urgente e necessária uma reflexão profun-

da” sobre o tema, “que encetaremos em breve, com envolvi-

mento dos colegas que exercem funções no SNS”.

A APHO já avizinha o próximo Congresso – “maio foi o 
mês escolhido para a realização do XXI Congresso, nos 
dias 6 e 7 de 2022”, anunciou o Presidente da Comissão 

Organizadora. “Nos dois dias de congresso procuramos ter 

sempre temáticas variadas que vão de encontro às neces-

sidades manifestadas pelos associados. Teremos um blo-

co dedicado à odontopediatria, outro dedicado à proteção 

radiológica e imagiologia oro-facial, aos alinhadores invisí-

veis, as situações endodônticas na prática do higienista oral, 

os branqueamentos dentários, entre outros. Haverá também 

a exposição de pósteres onde os colegas e estudantes podem 

partilhar os seus trabalhos de investigação”acrescenta.

Indo de encontro à mensagem de Fátima Duarte, Carlos 

Lopes aponta dois “temas mais relevantes”, que “carecem 

de atuação próxima da APHO e de todos os seus associados” 

– é necessária uma “maior afirmação profissional em 
todos os setores da sociedade, reforçando a importância 
dos higienistas orais na prevenção das doenças orais e 
promoção da saúde oral a nível individual e comunitá-
rio, e sobretudo a nível dos cuidados de saúde primários, 

em consonância com que são as visões da OMS e da FDI”, e 

“a evolução tecnológica e transformação da formação não 

foram acompanhadas pela alteração do perfil e âmbito de 

atuação da profissão”. n

Os colegas estavam com muita 
vontade de regressar a este 
formato e conseguirem estar 
em contacto direto com os 

seus pares, juntando a isso o 
conhecimento que se consegue 

adquirir nos congressos que 
organizamos.

É necessária uma maior 
afirmação profissional em 

todos os setores da sociedade, 
reforçando a importância dos 
higienistas orais na prevenção 
das doenças orais e promoção 
da saúde oral a nível individual 

e comunitário.
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MARCAS E PRODUTOS

Amann Girrbach otimiza família de software Ceramill
A Amann Girrbach acaba de lançar a atualização Cera-
mill 4.0, que integra a atualização Exocad Galway, para 
que os utilizadores possam trabalhar de forma mais 
inteligente, transparente e eficiente num fluxo de 
trabalho unificado – desde o software Ceramill Scan, 
passando pelo Ceramill Mind, até o Ceramill Match 2 e 
o Ceramill Motion.
A empresa foca-se no design automático: por um 
lado, com a função Auto-Antagonist, a atribuição de 
ambos os maxilares é determinada com precisão por 

um algoritmo; já com a Auto-Morphing, a anatomia do dente pode ser adaptada automatica-
mente ao antagonista e ao ambiente, e as distâncias e fissuras podem ser alteradas automati-
camente. Por fim, é feita uma integração harmoniosa na dentição do paciente. Adicionalmente, 
com a atualização, o sentido pode ser ajustado de forma intuitiva e cómoda e há uma melhor 
visualização da indicação, que permite avaliar os efeitos imediatamente. 
Para mais informações, consulte: 
https://www.amanngirrbach.com/mind-update-2021/

Blocos Ivoclar Vivadent disponíveis em 
novembro na Amann Girrbach

A partir de novembro, o portfólio de materiais 
CAD / CAM vai ser expandido para incluir  
blocos da Ivoclar Vivadent. O objetivo da coope-
ração foi integrar materiais que se caracterizam 
por um workflow de processamento eficiente, 
assim como alta estética. Além do IPS e.max 
CAD para PrograMill, há a possibilidade de 
escolha entre IPS empress CAD para PrograMill 

e Tetric CAD para PrograMill. Os blocos estão disponíveis nos tamanhos e tons mais 
utilizados. O IPS e.max CAD para PrograMill já tinha sido validado com sucesso para 
o Ceramill Motion 2 e o Ceramill Matik em 2019 e pode ser processado em ambas as 
máquinas. Além do Ceramill Motion 2 e do Ceramill Matik, as restaurações IPS e.max 
CAD também podem ser processadas no novo Ceramill Motion DRS. O Empress CAD para 
PrograMill e Tetric CAD só pode ser inicialmente processado no Ceramill Motion DRS. 
Para mais informações, consulte: 
https://www.amanngirrbach.com/index.php?id=23&news=cMbd5cKQ&no_
cache=1&L=0

Glaze e forno de cristalização Programat CS2 – a 
chave para restauranções duradouras IPS e.max 
CAD

Depois do processo de fresagem, as restaura-
ções feitas de IPS e.max CAD ainda precisam ser 
submetidas à fase de cristalização, momento em 
que as propriedades finais se desenvolvem e dão 
estética e resistência ao material. Para garantir 
um processamento seguro e compatível, a Amann 
Girrbach adicionou o forno de cristalização e envi-
draçamento do forno do Programat CS2 da Ivoclar  
Vivadent ao portfólio para coincidir com o lança-

mento dos blocos CAD IPS e.max. O novo Programat CS2 foi desenvolvido especifica-
mente para a cristalização das restaurações IPS e.max CAD. A operação é simples por 
meio de uma apresentação de toque colorido e e um teclado de membrana. O Programat  
CS2 apresenta vinte programas individuais, incluindo um programa de velocidade que 
cristaliza as restaurações IPS e.max CAD em menos de 15 minutos.
Para mais informações, consulte: 
https://www.amanngirrbach.com/index.php?id=23&news=9zubZKWv&no_
cache=1&L=0

NextDent 5100 com garantia estendida para o 
Ceramill

Até dia 20 de dezembro, a Amann Girrbach oferece a opor-
tunidade de estender a garantia da impressora 3D NextDent 
5100 por mais 12 meses. Na eventualidade de um problema, 
a empresa garante apoio com peças de reposição gratuitas 
ou a substituição da máquina. A garantia está disponível para 
todas as impressoras 3D, independentemente do estado da 
garantia e se as reparações já não forem possíveis, a impres-
sora será substituída por completo. Para mais informações, 
deverá consultar o seu parceiro Amann Girrbach.

Para mais informações, consulte: 
https://www.amanngirrbach.com

Novo Ceramill Map 600+: digitalização de alta 
velocidade e precisão 

O novo scanner da Amann Girrbach – Ceramill Map 600+ – é 
totalmente automático e foi desenhado para a digitalização do 
articulador, com uma elevada precisão. O novo scanner de alto 
desempenho anuncia o início da Indústria 4.0 no laboratório. 
O algoritmo de software inteligente atribui automaticamente o 
maxilar superior e inferior, eliminando até 30% das etapas manuais 
no laboratório. Devido à sua placa de suporte universal integrada 
para todos os tipos comuns de articuladores, o Map 600+ econo-
miza tempo e move automaticamente o objeto a ser digitalizado 

para a melhor área de digitalização possível
.
Para mais informações, consulte: 
https://www.amanngirrbach.com/index.php?id=23&news=fUqOHsri

Dentsply Sirona apresenta atualizações SureSmile 
Aligner Software para uma experiência melhorada
A Dentsply Sirona anunciou uma série de atualizações ao SureSmile Aligner Software que pre-

tendem melhorar a experiência e interface geral do utiliza-
dor. O SureSmile Aligner Software vai permitir uma maior 
eficiência através de uma visão geral do paciente simplifi-
cada, uma interface de utilizador intuitiva e ferramentas 
de planeamento de tratamento para otimizar a gestão do 
fluxo de trabalho. Além disso, a empresa revelou a integra-
ção do SureSmile VProTM, um dispositivo tecnológico High  

Frequency Vibration (HFV) doméstico, ao SureSmile ainda este ano. 
O software foi concebido tendo em conta a experiência do utilizador, com ferramentas de planea-
mento de tratamento atualizadas, incluindo uma visão melhorada dos modelos e ecrã simplificado 
de gestão do paciente, que facilitam a visualização de informações-chave, enquanto um processo 
de prescrição simplificado lhes permite trabalhar de forma mais eficiente. Adicionalmente, a atua-
lização dá também aos utilizadores um novo processo de exame dentário: um modelo de cor 2D 
do arco dentário superior e inferior. 
Para mais informações, consulte: https://www.dentsplysirona.com/es-ib/soluciones/otros-te-
mas/suresmile-aligner.html
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COMPRESSOR MOTOR DE ASPIRAÇÃO RVG

RAIO-X INTRA ORALCUBA ULTRA-SÓNICAAUTOCLAVE SELADORA

TURBINA COM LUZ LED 
MICROMOTOR ELÉTRICO
FOTOPOLIMERIZADOR
DESTARTARIZADOR TYPE EMS COM LUZ
CONTRA ÂNGULO COM IRRIGAÇÃO INTERNA 1:1

PACK INTRUMENTOS STU/SOCO

www.dentalpower.com.pt

Rua Ernesto Gonçalves, 1348 Grijó - Portugal | +351 227 137 447 +351 910 917 522 | info@dentalpower.com.pt

SEM TELA
CBCT / PAN 3D X-MIN PRIME

COLUNA PRIME X-MINDPACK CLÍNICA COMPLETA

SOLICITE A SUA 
PROPOSTA !!

ORTO PRIME 3D
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Surgic Pro2 MICROMOTOR CIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGIA

Ofertas Especiais
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NSK Dental Spain S.A.     www.nsk-spain.es
Sr. João Paulo Costa · tlm: 915 66 32 32 · e-mail: costa@nsk-spain.es

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid - tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es

MODELO  Surgic Pro2 LED  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004195

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

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

e outros acessórios

MODELO  Surgic Pro2  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004196

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

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

4.329€*
6.059€*

3.299€*
4.589€*

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

MODELO  Osseo 100+  
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1004176

DISPOSITIVO DE MONITORIZAÇÃO DA OSTEOINTEGRAÇÃO 

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

jornal dentistry 270x320 surgic pro2 o�er page.indd   1 28/07/21   14:03

 VISITE-NOS
STANDS 270-276
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