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EDITORIAL

Um relatório divulgado no inicio de janeiro de 2022, na revista  

The Lancet Public Health, conclui que em 2019 existiam 57 milhões 

de pessoas a viver com demência em todo o mundo. 

Em 2050, preveem os especialistas, os casos de demência entre adultos 

com mais de 40 anos podem chegar aos 153 milhões. As desanimadoras 

previsões divulgadas esta quinta-feira pela The Lancet Public Health che-

gam com o apelo a “esforços mais agressivos” para abordar os fatores de 

risco de demência. 

Para Portugal, projeta-se um aumento de 200 mil casos em 2019 para 

351 mil em 2050. Esta é uma realidade assustadora para quem em 2050 

terá mais de 70 anos, como eu. Além disso, surgiram evidências que sus-

tentam a importância dos fatores de risco potencialmente modificáveis 

para a demência. A atualização de 2020 para a Comissão Lancet sobre pre-

venção, intervenção e cuidado da demência destacou a evidência de 12 

fatores de risco modificáveis para demência: baixa escolaridade, hiperten-

são, deficiência auditiva, tabagismo, obesidade na meia-idade, depressão, 

sedentarismo, diabetes, isolamento social, excessivo consumo de álcool, 

traumatismo craniano e poluição do ar. As boas notícias é que alguns, a 

maioria, destes fatores de risco são moduláveis pelas nossas atitudes e 

comportamentos e dependem, em muito, das nossas decisões.

Isto vem provar, de outra forma, que nós somos o que pensamos. Nós 

somos o resultado das nossas decisões. Temos a sorte de viver em 2022, 

altura em que o avanço da ciência põe, já, à disposição da humanidade, 

uma série de conhecimentos que pode fazer virar o curso de alguns sená-

rios. As alterações climáticas são uma realidade todos os dias e já não são 

meramente senários televisivos de países longínquos. Esta pandemia pro-

va-nos, e volta a provar-nos neste arranque de 2022, que os impactos no 

seu curso são globais e só distam de todos e de cada um de nós o tempo 

de percorrer a distância que nos separa à velocidade a que se propagam. 

Assim, o ser humano tem de aprender a atuar mais inteligentemente na 

prevenção e antecipação do futuro do que na mitigação do fogo, sobretu-

do quando ele já arde em várias frentes.

Os 12 fatores de risco para a demência apontados pela Lancet, dão-nos, 

do meu ponto de vista, algumas pistas claras a levar a sério a partir de 

já, senão de ontem. Fatores como: a baixa escolaridade, a hipertensão, o 

tabagismo, a obesidade na meia-idade, a depressão, o sedentarismo, a 

diabetes, o isolamento social e o excessivo consumo de álcool são todos 

capazes de ser modulados ou eliminados pelos nossos comportamentos. 

Isto, quanto a mim, é a parte boa de uma notícia verdadeiramente assus-

tadora. 

A palavra “compromisso” que o Prof. Manuel Sobrinho Simões elegeu 

para 2022, como sendo a palavra-chave, assume assim, uma vida própria 

nesta esperança renovada neste novo ano que se inicia. O compromisso 

connosco de fazer a nossa parte para alterar estes comportamentos que 

podem tornar-nos dependentes de outros, que serão poucos para cuidar 

dos mais de 150 milhões com demência. 

“Cuidador” foi a outra palavra eleita pelo Prof. Júlio Machado Vaz que, 

na mesma esperança para um ano renovador, serve para louvar aqueles 

que cuidam e ao mesmo tempo para antever que cada vez mais farão a 

diferença. Cuidador é uma palavra transversal a esta pandemia, não só 

na pessoa dos profissionais de saúde, mas em todos, sem exceção que 

cuidamos dos nossos e fazemos a nossa parte. Quero com isto concluir 

que o ano de 2022 será um ano de compromisso com o cuidado. Que nos 

comprometamos seriamente, primeiro em cuidar de nós para que assim, 

cuidados, possamos cuidar dos outros. É só uma questão de decidirmos. 

Boas decisões para 2022! n

Célia Coutinho Alves , Médica Dentista

Especialista em Periodontologia pela OMD

Doutorada em Periodontologia pela 

Universidade Santiago de Compostela

2022, UM ANO DE COMPROMISSO COM O CUIDADO

Célia Coutinho Alves, DDS, PhD, 
médica dentista doutorada em 
periodontologia
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CRÓNICA

O uso do termo “doutor” tem gerado as mais variadas discussões 

pelo mundo inteiro. Desde os mais radicais, que defendem que 

apenas os detentores do grau de doutoramento é que devem ostentar 

esse título, até aos menos céticos, que abrem exceções quando se tra-

tam de médicos e advogados. Na verdade, este é um tema sobre o qual 

me apeteceu escrever apenas por curiosidade e não por importância.

Em resposta aos radicais, que defendem a posição etimológica da 

palavra Doutor, a qual tem origem no verbo latino docere, que significa 

ensinar, os menos céticos alicerçam-se nos argumentos da relação histó-

rica que data da incorporação da medicina à universidade medieval. De 

acordo com os factos, foi a partir do ano de 1221 que o imperador italiano  

Frederico II declarou que ninguém se poderia tornar médico sem ser 

examinado publicamente pelos mestres de Salerno. Ora, a partir daí, 

à semelhança do direito, os laureados passariam a receber o título de 

Doutor Medicinae. 

Resta ainda a questão sobre qual o prefixo a utilizar nos profissionais 

licenciados em outros cursos na área da saúde, cuja maioria data do 

século XIX e, portanto, sem esta patente relação histórica com o uso 

do termo “Dr.”. No caso da medicina dentária, é inegável que alguns 

setores da sociedade se incomodam com o emprego do prefixo “Dr.” 

quando se referem a dentistas. Exemplo disso são os hilariantes diálo-

gos do filme Hangover ou uma notícia do The Telegraph que denuncia a 

atitude da Advertising Standards Authority ao proibir um dentista de se 

apresentar num anúncio de publicidade como “Dr.”, caso não apresen-

tasse uma qualificação como “medical doctor” ou um “PhD”. Igualmente 

em Portugal, num passado recente, o bastonário da Ordem dos Médicos 

mostrou algum desconforto na utilização do termo “médico” antes de 

“dentista” na designação da nossa profissão. 

De facto, de todas as línguas europeias de origem românica, Portugal 

é o único que designa o profissional de saúde oral como “médico den-

tista”. Em catalão (dentista), espanhol (odontólogo), galego (dentista), 

francês (chirurgien dentiste), italiano (dentista) e romeno (dentist), a 

palavra “médico” não designa a profissão. Todavia, o mesmo não é ver-

dade para as línguas germânicas em que as palavras “dente” e “médi-

co” se unem: zahnarzt (zahn=dente + arzt=médico) em alemão, tandar-

ts (tand=dente + arts=médico) em holandês, tandlæge (tand=dente + 

læge=médico) em dinamarquês, tannlege (tann=dente + lege=médico) 

em norueguês, tandläkare (tand=dente + läkare=médico) em sueco e 

tannlæknir (tönn=dente + læknir=médico) em islandês. O mesmo acon-

tece em grego (οδοντίατρος resulta do prefixo δόντι=dente e do sufixo 

γιατρός=médico) e nas línguas urálicas com hambaarst (tann=dente + 

lege=médico) em estónio e hammaslääkäri (tann=dente + lege=médi-

co) em finlandês. Nos idiomas eslavos, a maioria não tem relação com a 

palavra médico, mas existem exceções como acontece com Зъболекар 
(Зъб=dente + лекар=médico) em búlgaro, zobozdravnik (zob=dente + 

zdravnik=médico) em esloveno e zobārsts (zobs=dente + ārsts=médico) 

em letão.

Fará esta diferença de nomenclatura entre os diversos países com que 

uns sejam mais “doutores” do que outros? Com certeza que não. É cer-

to que, no nosso país, o uso do termo “Doutor” à frente do nome tal-

OS MÉDICOS (E OS) DENTISTAS

vez se tenha banalizado um pouco. No entanto, acredito que aquilo que 

se mantém por longa tradição, por especial e espontânea deferência 

dos cidadãos, é um uso legítimo e que não faz de ninguém, desde que 

respeite eticamente o seu espaço de atuação, melhor do que o outro. 

Até porque, ao contrário dos bons atos que esses sim perduram para 

sempre, as palavras, como escreveu o poeta Horácio na Roma Antiga, 

apenas morrem e renascem as vezes que o uso e os costumes assim 

determinarem. 

Multa renascentur quae jam cecidere cedentque / Quae nunc sunt 

in honore vocabula, si volet usus, / Quem penes arbitrium est et jus et 

norma loquendi. 

(Muitas palavras que já morreram hão de renascer, e cairão em desuso 

outras que atualmente estão em voga, se assim quiser o uso, que detém 

o arbítrio, o direito e a norma de falar). n

A pedido dos leitores voltamos a publicar crónicas de edições anteriores.

Fernando Arrobas,  
médico dentista, Professor de Métodos Quantitativos 
fernando.arrobas@jornaldentistry.pt

Fernando Arrobas, médico dentista.

Ilustração: Diogo Costa |  dcosta_4@msn.com
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CRÓNICA

“Ó” QUE NÓS CHEGAMOS!...

PIMENTA NA LÍNGUA

É verdade, plagiei-me a mim mesmo porque este é o título de um artigo que escrevi em 2012.

Relendo esse artigo verifico que os grandes problemas da nossa classe são os mesmos, 

alguns até agravados ou a poderem agravar-se. Ao que se juntaram agora o famoso “dossier da 

radiologia” e a possível abertura de novos cursos…não estamos somente caídos no lodo…esta-

mos, como classe, globalmente falando, no desespero, resignada e “bovinamente” calados…até 

um dia…

Esperemos dos nossos dirigentes um erguer de voz e murros na mesa porque já vimos que com 

“falinhas mansas” não chegamos lá…

Já escrevi muito sobre tudo isto. Há muitos anos que o faço. Mudanças? Não as vejo… o poder 

político também se interessa pouco por nós; nunca fomos uma voz forte de protesto...como dizia 

Eça “todos vivem na dependência: nunca temos por isso a atitude da nossa consciência, temos 

a atitude do nosso interesse”...pensemos nesta frase...porque, se calhar também por isso não 

temos conseguido o que pretendemos como classe.

Resolvi fazer esta crónica usando algumas peças da minha coleção de arte cubana que dizem 

tudo… nDr. João Pimenta, Académico Honorário da Academia Brasileira de Odontologia. 
(Retratado pelo colega e amigo Afonso Pinhão Ferreira.)

Obra 1. ESPERA - instalação de Erich Triana.

Obra 3. DA SÉRIE HABITANDO EL SILENCIO (1) - foto-
grafia de Eduardo Guerra

Obra 5. Refiejo al vuelo-óleo sobre tela de Juan Arel.Obra 6. OJOS QUE NON VEN...- composição de Erich Trian.

Obra 4. DE LA SERIE HABITANDO EL 
SILENCIO (5) - fotografia de Eduardo 
Guerra.

0bra 2. DESESPERO - fotografia de Eduardo Guerra.
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CRÓNICA

PORQUE APLICAR OZONOTERAPIA NA MEDICINA DENTÁRIA? 

Que doenças trata o ozono em 
medicina dentária? 

A periodontite é uma doença inflamatória destrutiva dos 

tecidos de suporte dos dentes e é causada por microrga-

nismos específicos, resultando na destruição progressiva do 

ligamento periodontal e do osso alveolar com formação de 

bolsa periodontal, recessão gengival ou ambos1. As bacté-

rias são os principais agentes etiológicos da doença perio-

dontal, e estima-se que mais de 500 espécies bacterianas 

diferentes são capazes de colonizar a cavidade oral do adul-

to2 e as lesões da cavidade oral têm um imenso impacto 

na qualidade de vida do paciente com doenças avançadas 

complexas3. A periodontite foi associada como tendo um 

papel etiológico ou modulador nas doenças cardiovascula-

res e cérebro-vasculares, diabetes, doenças respiratórias e 

resultados adversos na gravidez e vários mecanismos foram 

propostos para explicar ou apoiar essas teorias. 

A formação e desenvolvimento do biofilme oral e a sele-

ção interna de microrganismos específicos foram correla-

cionados com as patologias orais mais comuns, como cárie 

dentária, doença periodontal e peri-implantite5. A nature-

za de uma comunidade microbiana oferece vantagens para 

os microrganismos participantes. Essas vantagens incluem 

uma faixa mais ampla de habitat para crescimento, uma 

resistência aprimorada a agentes antimicrobianos e defesa 

do hospedeiro e uma maior capacidade de causar doenças6.  

A patogenicidade do biofilme dentário na cavidade oral é 

ampliada por duas características do biofilme: aumento da 

resistência aos antibióticos e a incapacidade da comunidade 

de ser fagocitada pelas células inflamatórias do hospedei-

ro7. A remoção mecânica do biofilme e o uso adjuvante de 

desinfetantes e/ou antibióticos têm sido os métodos con-

vencionais para a terapia periodontal8,9. Hoje em dia, os gru-

pos de investigação procuram alternativas aos tratamentos 

com antibióticos (devido à resistência ao biofilme), e cada 

vez mais terapias como aplicação de ozono parecem ter um 

futuro promissor.

Em 1839, Christian Friedrich Schonbein, identificou pela 

primeira vez o surgimento de um gás pungente com um 

cheiro elétrico. De acordo com a língua grega, Schonbein 

chamou a este gás ozono e apresentou uma palestra na 

Basel Natural Science Society com o seguinte título: “O odor 

no eletrodo positivo durante a eletrólise da água”10. A tera-

pia com oxigénio / ozono tem uma longa história de inves-

tigação e aplicação clínica em humanos. A primeira aplica-

ção médica foi em 1870, quando o Dr. C. Lender purificou o 

sangue em tubos de ensaio. As aplicações médicas foram 

divulgadas pela Europa e América. 

Em 1929, mais de 114 doenças foram indicadas para tra-

tamento com terapia de oxigénio/ozono. Curiosamente, em 

1930, um médico dentista alemão, Dr. E.A. Fisch, começou 

a aplicar ozono regularmente na sua prática clínica em Zuri-

que, Suíça, e publicou vários artigos sobre este tema. 

Mais recentemente, um grupo da Alemanha com quem 

fazemos investigação tem vindo a identificar uns focos 

inflatórios no osso maxilar e mandibular. Estas cavitações 

Dra. Ana Paz, médica dentista, White Clinic, Lisboa

A cavidade oral é um ecossistema aberto, com um equi-

líbrio dinâmico entre a entrada de microrganismos, a 

colonização dos mesmos, e a defesa por parte do hospedeiro 

que tem como objetivo a remoção de agentes patogénicos. 

Para evitar a sua eliminação, as bactérias precisam aderir a 

superfícies dentais duras ou superfícies epiteliais. A forma-

ção e desenvolvimento do biofilme oral e a seleção interna 

de microrganismos específicos foram correlacionados com as 

patologias orais mais comuns, como cárie dentária, doença 

periodontal e peri-implantite. A remoção mecânica do biofil-

me e o uso adjuvante de desinfetantes e antibióticos têm sido 

os métodos convencionais para a terapia periodontal. 

O ozono (O3) é uma molécula triatômica, composta por 

três átomos de oxigénio, e a sua aplicação em medicina e 

medicina dentária é indicada para o tratamento de mais 

de 260 patologias diferentes. A ozonoterapia tem se mos-

trado bastante benéfica em comparação com as modalida-

des terapêuticas convencionais que seguem uma aplicação 

minimamente invasiva e conservadora no tratamento den-

tário. A exposição dos mecanismos moleculares do ozono 

beneficia não só no tratamento de doenças periodontais, 

mas também no âmbito cirúrgico após uma extração dentá-

ria e na preparação para o leito implantar. 

Na White Clinic aplicamos ozonoterapia desde 2017 com 

muito bons resultados. Posso dizer que não há cirurgia oral 

(extração, cavitação ou colocação de implante) ou procedi-

mento periodontal em que não apliquemos ozonoterapia, 

ou até mesmo para a desinfeção da dentina após a remoção 

de uma cárie profunda. A ozonoterapia tornou-se um proces-

so essencial na nossa prática clínica

da mandíbula são caracterizadas por frações necróticas da 

medula óssea e as osteólises degenerativas gordurosas do 

osso maxilar (FDOJ) podem ser dolorosas ou permanecer 

assintomáticas por anos. Devido ao amolecimento da subs-

tância óssea, o espaço medular pode ser curetado. A dege-

neração do osso esponjoso estende-se até as áreas man-

dibulares, chegando até o canal do nervo alveolar inferior.  

Áreas afetadas por FDOJ podem ser impactadas pela super-

-expressão de mediadores inflamatórios, como as quimioci-

nas CCL5 conhecida também como RANTES (Regulated upon 

Activation, Normal T-cell Expressed and presumably Secre-

ted). A origem destas cavitações pode ser devido a lesões 

quísticas associadas a dentes endodonciados, a quistos/

infeções dentárias não removidas na totalidade após uma 

extração dentária, ou pode estar associado a implantes den-

tários não integrados. O uso de ozonoterapia no procedi-

mento pos-extracional para a limpeza da loca é crucial para 

evitar o aparecimento e eliminação de RANTES. O ozono 

também é aplicado no osso mandibular e maxilar durante o 

procedimento de eliminação da FDOJ.   

A aplicação da ozonoterapia em medicina dentária é 

maioritariamente tópica. No entanto, o médico dentista 

deve considerar aplicar o método de hemoterapia maior 

com ozono no paciente para tratá-lo também a nível sisté-

mico, pois por vezes essa inflamação e/ou infeção pode já 

estar a afetar a saúde geral do paciente. 

Ozonoterapia: química e 
funcionamento

O ozono (O3) é uma molécula triatómica composta por 

três átomos de oxigénio, uma molécula termodinamica-

mente altamente instável que, dependendo das condições 

do sistema como temperatura e pressão, se decompõe em 

oxigénio puro11. O ozono é 1,6 vezes mais denso e 10 vezes 

mais solúvel em água (49,0 mL em 100 mL de água a 0º C) 

do que o oxigénio. O ozono é o terceiro oxidante mais poten-

te (E_ 5 12,076 V) depois do flúor e do sulfato. 

O ozono é um gás instável que não pode ser armazenado 

e deve ser usado imediatamente porque tem uma semi-vida 

de 40 min a 20ºC12. É produzido naturalmente pela fotodis-

sociação do oxigénio molecular (O2) em átomos de oxigénio 

ativados, que reagem com outras moléculas de oxigénio. 

Esse anião radical transitório rapidamente se torna num pro-

tão, gerando trióxido de hidrogénio (HO3), que, por sua vez, 

se decompõe num oxidante ainda mais poderoso, o radical 

hidroxilo (OH). 

É a forma fundamental de oxigénio que ocorre natural-

mente como resultado da energia ultravioleta ou relâmpa-

gos, causando uma recombinação temporária de átomos de 

oxigénio em grupos de três. No ambiente clínico, um gera-

dor de oxigénio/ozono simula relâmpagos por meio de um 

campo de descarga elétrica. O gás ozono tem alto potencial 

de oxidação e é 1,5 vezes maior que o cloreto quando usado 

como agente antimicrobiano contra bactérias, vírus, fungos 

e protozoários. Também tem a capacidade de estimular a cir-

culação sanguínea e a resposta imunológica. Tais caracterís-
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ticas justificam o interesse atual em sua aplicação na medi-

cina e medicina dentária. Hoje em dia, esta terapia tem sido 

indicada para o tratamento de 260 patologias diferentes13.  

O potencial de aplicação da terapia de ozono no corpo 

humano e seus horizontes biológicos estão listados na tabe-

la 1. O efeito antimicrobiano do ozono é o mais estudado. A 

terapia com oxigénio/ozono em medicina dentária contém 

múltiplos protocolos para lidar com infeções dentárias. São 

aplicadas três formas fundamentais de aplicação ao tecido 

oral - (1) água ozonizada, (2) azeite ozonizado e (3) oxigénio 

/ gás ozono. Água ozonizada e azeite têm a capacidade de 

prender e liberar oxigénio/ozono, um sistema de distribui-

ção ideal. Essas formas de aplicação são utilizadas isolada-

mente ou em combinação para tratar doenças dentárias. As 

diferentes aplicações clínicas da ozonoterapia no combate 

às doenças dentárias e as suas modalidades de tratamen-

to estão descritas na tabela 2. A ozonoterapia também tem 

certas limitações e contra-indicações, conforme mencionado 

na tabela 3. 

Em comparação com as modalidades da medicina tradi-

cional, como antibióticos e desinfetantes, a terapia com ozo-

no é bastante mais económica; reduzirá significativamente o 

custo médico e aumentará a eficácia do tratamento. 

A medicina dentária está a evoluir com a introdução de 

terapias funcionais na prática dentária. A ozonoterapia tem 

se mostrado mais benéfica do que as modalidades terapêu-

ticas convencionais que seguem uma aplicação minima-

mente invasiva e conservadora no tratamento dentário. A 

exposição dos mecanismos moleculares do ozono beneficia 

ainda mais a prática da medicina dentária no tratamento 

de doenças orais. Tratar pacientes com ozonoterapia dimi-

nui o tempo de tratamento e elimina a carga bacteriana 

mais especificamente. O tratamento é indolor e satisfação 

dos pacientes é superior, contando com um número quase 

nulo de efeitos adversos. As contra-indicações deste método 

ainda assim devem ser tidas em conta. É necessária mais 

investigação para regular as indicações e procedimentos de 

tratamento da terapia com ozono.

Imagem 2. Desinfeção da loca pós-extracional com ozono. 

Tabela 2: aplicações da ozonoterapia 
em medicina dentária 

- Eliminação de patógenos bacterianos;

- Desinfecção de bolsa periodontal e desinfeção óssea;

- Prevenção de cárie dentária;

- Tratamento endodôntico;

- Extração dentária;

- Sensibilidade dentária;

- Tratamento da articulação tempromandibular;

- Retração gengival (superfícies radiculares expostas);

- Controlo da dor;

- Controlo de infeção;

- Cicatrização acelerada;

- Regeneração de tecido;

- Controlo da halitose (mau hálito);

- Remineralização da superfície do dente;

- Branqueamento dentário;

- Tratamento FDOJ.

Tabela 3: contra-indicações da 
ozonoterapia

- Gravidez;

- Doenças autoimunes hipertireoidismo;

- Anemia;

- Miastenia;

- Intoxicação por álcool;

- AVC, hemorragia, infarto do miocárdio;

- Alergia ao ozono. n
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Imagem 3. Aplicação de ozono sistémico com a técnica de hemoterapia 
maior.

Tabela 1: aplicações da ozonoterapia 
- Danos antimicrobianos (bactericidas, viricidas e fungici-

das) à membrana citoplasmática;

- Oxidação do conteúdo intracelular;

- Eficaz no caso de resistência a antibióticos;

- Imunoestimulante;

- Ativa o sistema imunitário celular e humoral. Prolifera-

ção de células do imunocomplemento. Síntese de imuno-

globulinas;

- Aumentar a atividade de fagocitose;

- Ativação de antioxidantes biológicos;

- Analgésico;

- Anti-hipóxico e desintoxicante;

- Ativação do processo aeróbio (ciclo de Krebs, glicólise, 

oxidação de ácidos gordos);

- Bioenergético e biossintético;

- Ativa a síntese de proteínas;

- Metabolismo celular aprimorado (mitocôndria);

- Síntese de interleucinas, leucotrienos e prostaglandinas. 

Síntese de imunoglobulinas. Imagem 1. Desinfeção da dentina com ozono após a remoção da carie 
dentária. 
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OPINIÃO

OTIMISMO PARA O ANO QUE NOS ESPERA!
“A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de 
conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio.”

Martin Luther King

O ano que agora termina foi deveras desafiante. 

Com efeito, enfrentámos a “pós” pandemia enlea-

dos em burocracias que constituem um ataque cirúrgico 

às clinicas privadas, em especial aquele que foi levado 

a cabo pela APA, sempre inflexível nas suas imposições. 

Juntos, ordens profissionais, associações, médicos den-

tistas, estomatologistas e médicos veterinários, mostrá-

mos que esse não era o caminho. Entretanto, após mui-

ta insistência, foi pedido pelo Ministério do Ambiente 

um parecer às três Ordens envolvidas, que, finalmente, 

indicarão com justiça o caminho a seguir. Esperemos 

que as ouçam. Estamos em fase de espera, somos resi-

lientes.

Mas não é tempo de apontar culpados; pois, de algu-

ma forma, todos somos culpados. Todos podemos trans-

formar a medicina dentária, que se tornou pequenina 

para os olhos de muitos, mas que continua grande para os que a querem ver prosseguir um cami-

nho de dignidade, justiça e coerência. 

Todos sabemos os problemas que nos fragilizam. Chamemos então para aqui alguns percur-

sores teatrais, e permitam este desabafo: “a politica não é mais que um jogo de xadrez”. Cito as 

palavras de Montesquieu: “Todo homem que tem poder é tentado a abusar dele (…). É preciso 

que, pela disposição das coisas, o poder controle o poder”. Podemos assim afirmar que, no pano-

rama político português, esta frase é reflexo da representação partidária que ao longo dos anos 

tem falhado, e agora mais que nunca. Vejamos:

 

EXCESSO DE MÉDICOS DENTISTAS VERSUS POPULAÇÃO 
NECESSITADA DE CUIDADOS DE SAÚDE ORAL

Médicos Dentistas no SNS e promessas: 

“É uma medida histórica para o país, o SNS passa a ter nos centros de saúde médicos dentistas, 

higienistas orais e assistentes dentários», afirmou Adalberto Campos Fernandes, em 2018.

“O Ministro da Saúde salientou que o programa cheque-dentista, iniciado em 2008, vai manter-

-se e chegar também «a uma população diferente, que é uma população mais pobre, mais idosa, 

com menos recursos».”

Fruto do sucesso das experiências-piloto e tendo em conta que a saúde oral é essencial para 

o bem-estar físico, mental e social das populações, o Ministério da Saúde decidiu ir mais longe e 

renovou a sua ambição, tendo em vista a promoção da equidade e da proximidade e o aumento 

e a melhoria da cobertura dos cuidados de saúde oral, ao nível dos cuidados de saúde primários, 

materializada agora com a assinatura de mais 65 protocolos com os municípios.”

“O objetivo é ter, a 30 de junho de 2019, cerca de 30% dos municípios abrangidos e até ao final 

do mesmo ano cerca de 60%», sublinhou Fernando Araújo, no final da cerimónia.” 

A nova secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, foi uma das convidadas da cerimónia de 

abertura do 27º Congresso da OMD, no mesmo ano de 2018.

Depois de passar em revista os progressos registados na saúde oral, Raquel Duarte deixou 

uma garantia sobre o próximo passo da integração de médicos dentistas no SNS: “Caros médicos 

dentistas, não somos alheios quanto à vossa expectativa quanto à criação de uma carreira no 

SNS, quero deixar-vos a garantia de que o projeto do diploma para a criação de uma carreira na 

administração pública está a ser analisado, não está esquecido.”

“Este Ministério mantém a firme convicção que é fundamental valorizar os profissionais de 

saúde, por isso contamos também com o vosso trabalho e empenho para que tenhamos cada vez 

mais médicos dentistas integrados no Programa de Promoção de Saúde Oral em todas as suas 

vertentes, no sentido de darem resposta às necessidades da população”.

“É mérito de muitas decisões políticas, de diferentes legislaturas, de diferentes governos. Mas 

é acima de tudo mérito daqueles que no terreno souberam construir este edifício com dedicação 

e profissionalismo. Todos os profissionais de saúde merecem a minha admiração. Mas hoje é dia 

de reconhecer o papel dos médicos dentistas. Estou certo que no futuro a saúde dentária terá 

um papel crescente na oferta do Serviço Nacional de Saúde, e tenho a certeza de que os médi-

cos dentistas continuarão a ser um exemplo ao serviço da saúde e do bem-estar dos portugue-

ses. A todos, desejo um excelente congresso.” Afirmou Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da  

Assembleia da Republica, no mesmo congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. 

E pergunto: cumpriram com algum destes desígnios? NÃO!

O poder político vê, mas finge não ver! 

Note-se que, em Portugal, existem 51 unidades hospitalares do SNS, onde existem 27 serviços 

de Estomatologia, onde trabalham cerca de 145 Estomatologistas! Estes Serviços não se desti-

nam a cuidados primários, destinam-se exclusivamente a dar cobertura aos casos urgentes, aos 

doentes graves, aos doentes deficientes ditos “doentes especiais”, e a todos aqueles com multi-

patologia e polimedicação. Podemos dizer que este é o topo da pirâmide de cuidados em saúde 

oral e têm previsto o seu desenvolvimento no documento do Ministério da Saúde da Rede de  

Referenciação Hospitalar de Estomatologia.

O nosso problema maior continua a ser os cuidados primários em que tarda a tomada das 

medidas que se impõe, ou seja, a existência de profissionais suficientes, com vínculo ao SNS, que 

garantam pelo menos a cobertura da saúde oral básica às camadas mais desfavorecidas. 

Por outro lado, em Portugal, temos médicos dentistas, que estão a ser formados para o desem-

prego, subemprego e trabalho precário, com um ratio per capita de 1:884 habitantes, segundo as 

recomendações da OMS o ideal seria de um médico dentista para cada 1500 a 2000 habitantes! 

Se contarmos com os estomatologistas e odontologistas o número é ainda mais assustador: 1:841 

habitantes!

Entretanto, nos centros de saúde os poucos médicos dentistas que aí existem estão vinculados 

de forma ILEGAL! Ou seja, as situações ilegais, existem dentro do próprio Estado, com anuência 

desse mesmo Estado. Na realidade só cerca de 150 médicos dentistas trabalham nestes centros de 

saúde. Fazendo os cálculos, e mesmo que houvesse um médico dentista em cada concelho, seriam 

308, e mesmo assim “cobririam” apenas 4,5% dos portugueses. 

Mais uma vez afirmo que a culpa é de todos nós. É de todos nós porque permitimos que se che-

gasse a este “Estado”. Se as estratégias politicas não servem os nossos interesses, façamos algo! 

Em relação aos nossos emigrantes, há muito que deixaram de partir com “a mala de cartão“; 

hoje, pelo contrário, vemos partir profissionais qualificadíssimos. Urge mudar esta realidade! Vive-

mos tempos apenas comparáveis aos da revolução industrial, caracterizados por avanços cientí-

ficos e tecnológicos avassaladores. Nesta nova era do conhecimento e da inteligência artificial, 

em que o talento é o principal ativo de qualquer país, não podemos continuar a deixar fugir os 

nossos jovens mais qualificados. Temos de criar as condições para afirmar Portugal como um país 

de excelência para se estudar, viver, criar família, trabalhar e empreender. Não confundamos a 

emigração forçada, com uma experiência fora, voluntária. Essa, só engrandece o profissional! Não 

nos queixemos de ter médicos dentistas no estrangeiro, esses serão sempre nossos, mas não crie-

mos uma classe de emigrantes. 

Nunca esquecer, que os indicadores de saúde oral em Portugal se encontram muito abaixo da 

média europeia. Em diferentes fontes de informação encontramos uma só realidade: a existência 

de necessidades de cuidados de saúde oral, que não se encontram alcançadas, sendo a barreira 

financeira um dos principais obstáculos. Não só as famílias com rendimentos mais baixos são afe-

tadas, mas também as de rendimentos mais elevados enfrentam despesas muito elevadas quan-

do acedem a serviços de saúde oral. Pela barreira criada, naturalmente, as famílias com menores 

rendimentos abstêm-se de aceder a cuidados de saúde oral, colocando-se em causa o seu direito à 

saúde. À sua espera continuam profissionais altamente qualificados que se encontram no desem-

prego. A pirâmide está invertida e a sustentabilidade há muito tempo esquecida. 

Pensemos em como e no que pode mudar. 

Sendo membro do grupo da SEDES, saúde e ação social, onde serão evidenciados os problemas 

da saúde oral, este ano e em conjunto com mais colegas apresentaremos propostas.

A bem da saúde oral! n

Ana Sofia Lopes
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NOTÍCIAS

Estudo da Universidade de Coimbra permite 
descontaminar máscaras de proteção contra a 
COVID-19 

Uma equipa multidisciplinar da Universi-
dade de Coimbra (UC) estudou e testou três 
formas de descontaminação de vários tipos 
de máscaras de proteção contra a COVID-19, 
que revelaram uma eficácia de praticamente 
100%, permitindo vários ciclos de reutiliza-
ção.  
O estudo, coordenado por Marco Reis, 
docente e investigador do Departamento de 
Engenharia Química da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
(FCTUC), abrangeu máscaras cirúrgicas, KN95 

e máscaras sociais, os tipos de máscaras mais usadas.
«O acesso generalizado a aparelhos de proteção respiratória (APR) é um elemento essencial no 
combate a qualquer crise pandémica. Porém, o uso massificado gera um problema ambiental, 
uma vez que as máscaras são tratadas como lixo comum – para não mencionar a existência 
frequente de APRs usados nas ruas e passeios, o que constitui em si mesmo um risco para a saúde 
pública», fundamenta o coordenador do estudo, que teve a colaboração do Centro Tecnológico 
das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE) que acrescenta, «nos picos pandémicos, 
podem existir situações de rutura no acesso a APRs. Uma solução eficaz para ambos o problema 
passa pelo seu reuso, em condições de segurança».
O projeto, designado “Avaliação da Eficácia de Descontaminação e Segurança de Reutilização 
de Aparelhos de Proteção Respiratória (APR)” foi financiado pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT) no âmbito da medida “Research 4 Covid-19”. Além de Marco Reis, participaram 
no estudo Paula Morais, Hermínio Sousa, Roberta Lordelo, Rafael Botelho, Rita Branco e Ana Dias.

Curso “Toxina botulínica na medicina dentária”
O curso intitulado “Toxina botulínica na medicina dentária” 
é um curso teórico, demonstrativo e clínico, com a duração 
de dois dias, onde cada aluno poderá aprender as principais 
indicações da toxina botulínica na medicina dentária, assim 
como seus principais mecanismos de ação e principais efei-
tos adversos quando usada inapropriadamente. Ademais, o 
aluno poderá colocar em prática todo o marco teórico apren-
dido na prática clínica guiada pelos professores do curso. 
Este curso decorrerá nos dias 25 de fevereiro (parte teórica) 
e 26 de fevereiro (parte prática) e terá como docentes o Dr. 
André Mariz de Almeida e o Dr. Giancarlo De la Torre Canales.

CESPU dinamiza pós-graduação em endodontia
A Cooperativa de Ensino Superior Poli-
técnico e Universitário (CESPU) está a 
dinamizar a décima terceira edição da 
Pós-Graduação em Endodontia, no Cam-
pus Universitário de Gandra, Paredes.
A décima terceira edição da Pós-Gradua-
ção em Endodontia decorre a partir de 
fevereiro de 2022 e tem como objetivo 
preparar os profissionais para diagnosti-

car problemas de origem pulpoperiapical, encontrar e implementar o melhor trata-
mento para a sua resolução, de acordo com o estado da arte mais atualizado. Esta 
formação avançada é dirigida a licenciados ou mestres em medicina dentária e licen-
ciados em medicina, especialista em estomatologia por universidades portuguesas 
ou por outras universidades com habilitação legalmente equivalente.
A pós-graduação em Endodontia está estruturada de forma a proporcionar a todos 
os participantes uma forte componente clínica, com atendimento a pacientes e exe-
cução dos tratamentos endodônticos adequados baseados nos modernos princípios 
Root to Crown.  Neste sentido, ao longo dos próximos meses desenvolver-se-ão 
momentos de formação avançada sustentados numa estrutura curricular diferen-
ciada e distinguida no mercado, com uma forte componente científica e clínica em 
pacientes disponibilizados pela instituição.
Mais informações: info@formacao.cespu.pt

Sistema de anestesia com caneta eletrónica 
Disponível em três aparelhos – Quicksleeper5, SOAN, Slee-
perOne5 – a Dentalhitec disponibiliza uma gama de canetas 
injetáveis para realizar todas as suas anestesias dentárias 
locais de forma mais eficaz e confortável. 
As canetas injetáveis asseguram tratamentos sem dor na 
aplicação, uma anestesia imediata e profunda e podem ser 
aplicadas em dentes com pulpite, destartarizações profun-
das, implantologia, extrações e tratamentos estéticos. 
A Dentalhitec disponibiliza ainda um sistema de injeção de 
ácido hialurónico também por caneta eletrónica e é equipado 
com tecnologia inteligente que permite uma pressão cons-

tante e um perfeito controlo com qualquer viscosidade do gel de ácido hialurónico ou diâmetro 
da agulha usada. 
Mais informações: https://bit.ly/33kUMZT

Fundação BIAL abre candidaturas para o Prémio 
BIAL de Medicina Clínica 2022 

Estão abertas as candidaturas para 
mais uma edição do Prémio BIAL de 
Medicina Clínica. A 20ª edição deste 
prémio, promovido pela Fundação 
BIAL, tem um valor de 100 mil euros 
e pretende galardoar uma obra inte-
lectual original, de índole médica, 
com tema livre e dirigida à prática 
clínica, que represente um trabalho 
com resultados de grande qualidade 
e relevância. O trabalho vencedor 
será ainda publicado em livro. Não 
são elegíveis trabalhos publicados 

sob a forma de artigos, livros ou teses e, pelo menos um dos autores, tem de 
ser médico nacional de um país de expressão oficial portuguesa. Além da obra 
premiada, poderão ainda ser atribuídas menções honrosas (no máximo duas) no 
valor de 10 000€ cada. 
As candidaturas estão abertas até 31 de agosto e o presidente do júri, Manuel Sobri-
nho Simões, revela que “o Prémio BIAL de medicina clínica vai distinguir a melhor 
investigação em medicina clínica com elevada aplicabilidade na comunidade. É com 
este objetivo que lançamos a edição de 2022. Esperamos receber candidaturas que 
coloquem o mais avançado conhecimento clínico e científico ao serviço dos doentes 
e da sociedade em geral, com impacto significativo na melhoria da saúde humana.” 
Desde o seu início, o Prémio BIAL já distinguiu 105 trabalhos de 302 autores, tendo 
sido editadas e distribuídas gratuitamente aos profissionais de saúde 41 obras pre-
miadas, num total de mais de 320.000 exemplares. No total, foram analisadas 686 
obras candidatas de 1.742 investigadores, médicos e cientistas de 20 países. 
O Presidente da Fundação BIAL, Luís Portela, destaca que “ao longo das edições reali-
zadas, o Prémio BIAL de Medicina Clínica acompanhou a evolução e as tendências da 
medicina, tendo premiado diversos trabalhos no âmbito das doenças civilizacionais, 
genética, medicina molecular, imagiologia, terapêuticas substitutivas e regenerati-
vas, entre muitos outros. No contexto atual, este prémio assume ainda maior rele-
vância por incentivar a investigação médica com aplicação na saúde dos cidadãos, 
dando visibilidade aos trabalhos premiados”.

https://bit.ly/33kUMZT
mailto:info%40formacao.cespu.pt?subject=
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Formação contínua da SPDOF: “Sintomas 
Otológicos e DTM”

O webinar “Sintomas Oto-
lógicos e DTM” ocorrerá no 
dia 20 fevereiro às 18:00h 
e abordará a evidência 
científica mais recente 
sobre os sintomas otoló-
gicos associados à DTM, 
apresentar a prática clínica 
em relação ao diagnóstico 
e o trabalho de equipa 
realizado no tratamento 
destes pacientes.
O conteúdo programático 
prende-se com os sinto-
mas clínicos da disfunção 
temporomandibular (DTM) 
que são variados e podem 
incluir: «click» articular ou 
crepitação na articulação 

temporomandibular, dificuldade de abrir e fechar a boca e dor, podendo 
esta ser referida para diferentes regiões da cabeça, incluindo as regiões 
pré-auricular e auricular. Vários estudos sugerem uma associação entre 
sintomas otológicos e DTM. 
Os sintomas otológicos mais frequentemente relatados na literatura 
científica são os acufenos, a otalgia, a sensação de plenitude auricular, 
a perda de audição e a tontura. A associação destes sintomas acredita-
-se ser multifactorial, devido a relações anatómicas, neurofisiológicas 
e psicossociais. 
É de extrema importância nestes sintomas realizar um diagnóstico dife-
rencial e um trabalho interdisciplinar com a otorrinolaringologia, que 
permita adotar a melhor abordagem terapêutica para cada pessoa. 
Este webinar tem a duração prevista de 2h00, destina-se a médicos, 
médicos dentistas, fisioterapeutas, terapeutas da fala, psicólogos e 
outros profissionais de saúde (e respetivos estudantes). 
Os formadores serão os Prof.ª Drª. Haula Haider (ORL), o Dr. Pedro Cebola 
(MD) e Drª. Paula Moleirinho Alves (FT). As vagas são limitadas à capa-
cidade de transmissão live da plataforma Zoom, por ordem de receção 
das inscrições.

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 prin-
cípios 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.

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

2023 
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 intro-
dução à filosofia e biomecânica – Tweed – sob a alçada do Dr. Giovanni 
Biondi, especialista em ortodontia, com coordenação do Dr. Carlos 
Eduardo Araújo. Dividida em três módulos, a formação foca-se na téc-
nica 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

http://www.formacao.povoamed.com
http://www.formacao.povoamed.com
https://www.facebook.com/Ortho.Study.Group/
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ENTREVISTA / FORMAÇÃO

“UM CONTRIBUTO IMPRESCINDÍVEL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE OPÇÕES ESTRATÉGICAS QUE 
ENVOLVAM AS QUESTÕES DE SAÚDE E AS SUAS POLÍTICAS”

A gestão em medicina dentária deve integrar ambientes colaborativos no sistema de saúde sendo 
fundamental a compreensão da sua realidade nacional e internacional. Posto isto, o Executive Master 
em Gestão e Empreendedorismo em Medicina Dentária é um curso de pós-graduação que assenta em 
quatro áreas fundamentais: Gestão, Contabilidade e Análise Financeira; Gestão Estratégica e Operacional; 
Marketing e Comunicação; Inovação e Empreendedorismo e Projetos de Investimento. 
Com um total de 236 horas de contacto e 30 ECTS, este é um programa executivo que se destina a 
profissionais que procurem uma abordagem crítica e criativa para a gestão das suas empresas.
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1. Porque é que considera importante os médicos dentistas 
desenvolverem competências mais aprofundadas de 
gestão e empreendedorismo?

De forma geral, os currículos dos mestrados integrados em 

medicina dentária (MIMD) não contemplam qualquer forma-

ção em gestão o que constitui uma lacuna pois atualmente 

o exercício profissional da medicina dentária, quer ocorra em 

consultório individual ou em associação clínica, implica muito 

mais do que a adequada realização de atos médico-dentários. 

A gestão em medicina dentária abrange diversas áreas 

tais como a gestão de recursos humanos, a gestão de forne-

cedores, a gestão de tempo, a gestão de pacientes a gestão 

de conflitos, a gestão de custos, entre outros.

O médico dentista tem de estar preparado para os desa-

fios levantados pelas oportunidades que surgem e ser 

capaz de fazer evoluir a sua empresa de forma inteligente e 

empreendedora, de forma a conseguir manter-se competiti-

vo e capaz de proporcionar aos seus pacientes os melhores 

cuidados de saúde, mantendo os seus colaboradores moti-

vados e empenhados.

2. Quais os principais desafios na gestão e administração 
em saúde, em particular na medicina dentária, a que este 
Executive Master pretende ajudar a responder? 

O sucesso das intervenções clínicas é fundamental para 

a diferenciação competitiva num mercado de trabalho cada 

vez mais repleto de ofertas e serviços. Sendo fundamen-

tal o reconhecimento desta excelência clínica não podemos 

ignorar a necessidade de uma adequada gestão estratégica 

e operacional das clínicas para a criação de um ambiente 

capaz de gerar e contribuir para essa excelência. Assim, os 

principais desafios passam pela procura de uma melhoria 

na eficiência na gestão de recursos (humanos, financeiros, 

materiais e tecnológicos) num envolvimento empreende-

dor potenciador de projetos de investimento e inovação. 

A gestão em medicina dentária deve integrar ambientes 

colaborativos no sistema de saúde sendo fundamental a 

compreensão da sua realidade nacional e internacional. A 

conquista do cliente e as estratégias de marketing, comuni-

cação digital e tecnológica são elementos que contribuem 

para esta vantagem competitiva e que implicam conheci-

mentos e dinâmicas que vão para além da formação e da 

qualidade clínica dos profissionais. 

3. Atualmente, quais são as principais preocupações 
dos gestores das organizações no setor da saúde, em 
particular na medicina dentária?

Existem múltiplas preocupações nomeadamente a obser-

vância das muitas disposições legais e regulamentares que 

constantemente são emanadas por parte das entidades 

reguladoras. O cumprimento destas obrigações, mantendo a 

viabilidade económica das empresas, sem ceder a tentações 

de publicidade inadequada ou à angariação de pacientes, 

recorrendo a expedientes pouco éticos é, claramente, uma 

preocupação dos bons gestores.

Podemos ainda referir a grande proliferação de planos e 

subsistemas de saúde que, conjuntamente com a enorme 

concorrência devida ao excessivo número de profissionais 

existente, fragiliza todo o setor dificultando a sua estabili-

dade e sobrevivência

4. Quais os conteúdos programáticos e a carga horária 
deste Executive Master?

Os conteúdos programáticos que serão desenvolvidos nes-

te curso de pós-graduação concretizam-se em quatro áreas 

fundamentais: Gestão, Contabilidade e Análise Financeira; 

Gestão Estratégica e Operacional; Marketing e Comunicação; 

Inovação, Empreendedorismo e Projetos de Investimento. 

Com um total de 236 horas de contacto e 30 ECTS este é um 

programa executivo assente numa metodologia inovadora 

baseada em situações práticas através da discussão e reso-

lução de casos problema. Este programa diferencia-se por se 

dirigir a profissionais que procurem uma abordagem crítica 

e criativa para a gestão das organizações orientada para a 

melhoria em saúde.

5. Deixe uma mensagem para os potenciais candidatos a 
este programa.

Os desafios na gestão e administração em saúde passam 

por conferir às organizações maior flexibilidade, eficiência 

e inovação. Novas abordagens que permitam melhorar a 

acessibilidade, e a gestão financeira e operacional são indis-

pensáveis para todos os profissionais e organizações. Os 

gestores das organizações do setor da saúde são respon-

sáveis por esta dinâmica de inovação e criatividade, e na 

complexidade da sua tomada de decisão devem incorporar 

competências que lhes permitam adequar as suas ações à 

melhoria da saúde, para uma gestão e administração eficaz, 

motivadora e mobilizadora.

Uma das dificuldades sentidas na criação e desenvolvi-

mento de uma clínica ou consultório, diz respeito aos conhe-

cimentos de gestão, de legislação e de marketing que a 

generalidade dos médicos dentistas não possui, pois, estas 

matérias, não fazem parte dos curriculos das faculdades. 
Desta forma e para dar resposta às necessidades emergen-

tes na área apresento-vos o Executive Master em Gestão e 

Empreendedorismo em Medicina Dentária. O Executive Master 

em Gestão e Empreendedorismo em Medicina Dentária apre-

senta-se como um contributo imprescindível para o desenvol-

vimento de opções estratégicas que envolvam as questões de 

saúde e as suas políticas, contribuindo para um sistema de cui-

dados de qualidade para a melhoria da saúde da população.

Aceite este desafio! n
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ENTREVISTA / FORMAÇÃO

“A TOXINA BOTULÍNICA TEM ADQUIRIDO NOTORIEDADE EM 
MEDICINA DENTÁRIA”

Com cada vez mais destaque na área da medicina dentária, a toxina botulínica tem sido cada vez 
mais utilizada para melhorar a estética dos pacientes, para controlar diferentes desordens de origem 
neuromotor ou para controlos de diferentes tipos de dores orofaciais.
Dirigido a médicos e médicos dentistas, o Curso da Toxina Botulínica na Medicina Dentária irá realizar-se 
nos dias 25 e 26 de fevereiro, no Instituto Universitário Egas Moniz.
O curso será lecionado pelo Prof. André Mariz de Almeida, Prof. Inês Carpinteiro e pelo Prof. Giancarlo 
De La Torre Canales.

Quais os principais objetivos da formação e a quem se 
dirige?

Prof. Giancarlo De La Torre Canales – O objetivo desta 

formação é permitir que o médico ou médico dentista esteja 

capacitado para usar de forma correta a toxina botulí-
nica na sua prática clínica. Numa altura em que a harmoni-

zação orofacial se encontra na ordem do dia, é necessária a 

presença de uma formação estruturada com a mais recente 

medicina baseada na evidência sobre a aplicação estéti-
ca e terapêutica da toxina botulínica.

A toxina botulínica tem adquirido notoriedade em medi-

cina dentária, tendo como foco principal a estética. Contu-

do tem vindo a ser demonstrado que poderá ser uma opção 
terapêutica para disfunções temporomandibulares, 

nomeadamente em casos de dor orofacial.

Assim, este curso é dirigido a médicos dentistas e médi-
cos que pretendam adquirir conceitos fundamentais acer-

ca do uso desta substância e como é que a mesma poderá 

ser aplicada na prática clínica, tanto na vertente estética 
como terapêutica.

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

Este curso caracteriza-se por ser inovador baseado numa 
filosofia diferenciada, que conta com muitas edições de 

sucesso no Brasil, e por esse motivo decidimos implemen-

tá-lo em Portugal e iniciamos com imenso orgulho no Ins-

tituto Universitário Egas Moniz, tendo como docentes além 

de mim o Prof. André Mariz de Almeida, referência interna-

cional em bruxismo e dor orofacial, e a Prof. Inês Carpinteiro 

com uma carreira dedicada à harmonização orofacial, ambos 

reconhecidos médicos dentistas na área.

 Tem como objetivo fornecer e esclarecer aos alunos, as 

referências científicas mais atuais na literatura, que permite 

ao aluno aplicar os conteúdos lecionados, de uma forma pre-

ditiva e eficaz, na sua prática clínica com os seus pacientes.
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Qual a carga horária da formação? Tem atribuição de ECTS? 
Que ideias chaves se pretendem passar através de cada 
módulo (prático e teórico)?

A carga horária são 16 horas com uma distribuição equi-

tativa entre parte teórica e prática, sempre com um foco 

grande na aplicação prática clínica em terapêutica e estética 

da toxina botulínica. 

Quais as aplicações que a toxina botulínica pode ter em 
medicina dentária? 

A toxina botulínica pode ser utilizada para melhorar a 

estética dos pacientes, mediante a suavização de rugas 

dinâmicas, controlando as contrações musculares de pacien-

tes hipercinéticos prevenindo a formação futura de rugas 

estáticas. Além disso ela pode ser utilizada para controlar 

diferentes desordens de origem neuromotor como as disto-

nias orofaciais.

Também pode ser usada para controlos de diferentes tipos 

de dores orofaciais, como nas disfunções temporomandibu-

lares e dores neuropáticas; Assim como, em alguns pacien-

tes com pontos gatilho de dor resistentes a terapêuticas 

mais conservadoras. Esta é a abrangência do nosso curso 

que o torna tão diferente.

Quais os principais mecanismos de ação da toxina 
botulinica? 

Existem dois mecanismos diferentes de ação, o neruro-

muscular no qual a toxina botulínica paraliza a musculatura 

e o antinociceptivo, no qual este fármaco age diretamen-

te na dor diminuindo os neurotransmissores relacionados a 

este processo. É importante salientar que ambos são total-

mente independentes.

Existem alguns relatos de efeitos adversos com o uso 
inapropriado desta substância…. Quais os mais comuns e 
como os prevenir?

Os efeitos adversos mais comuns são a atrofia musculara 

diminuição da força muscular a interferência na qualidade 

da mastigação e até diminuição do volume ósseo.

Até ao momento não se sabe se estes efeitos adversos são 

permanentes; porém é sabido que são dosagens dependen-

tes assim a melhor forma de os prevenir é utilizando doses 

baixas de toxina botulínica e avaliar os efeitos. Um dos nos-

sos trabalhos mais longos de investigação é precisamente 

estabelecer protocolos claros de utilização da toxina botulí-

nica para cada utilização e muitos dos nossos artigos publi-

cados relatam a relação dose efeito com inclusivamente o 

perfil do individuo. Cada vez mais apostamos numa indivi-

dualização do tratamento tendo como base o perfil do nosso 

doente. n
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CLÍNICA

NOVAS GUIDELINES CLÍNICAS PARA O TRATAMENTO DOS 
ESTADIOS I-III DA PERIODONTITE

1 Prof. Doutora Célia Coutinho Alves 
2 Dra. Viviana Carvalho

A periodontite é uma patologia que se caracteriza pela 

destruição progressiva dos tecidos de suporte dos den-

tes e que cursa com o aparecimento de sinais clínicos como 

sangramento gengival e bolsas periodontais, com perda de 

suporte e mobilidade dentária.

Em 2017, um novo esquema de classificação (PAPAPANOU, 

Panos N., et al.) para esta patologia foi adotado. A doença 

periodontal passou então a ser classificada em estadio (ou 

estágio) e grau, sendo que o estadio determina a gravidade 

da doença enquanto que o grau determina o risco de pro-

gressão da mesma (Figs. 1 e 2).

Dependendo da gravidade, esta doença inflamatória 

crónica, pode ser travada a fim de prevenir a sua progressão 

e por consequência a perda de elementos dentários. Além 

disso, a doença periodontal pode ser associada ao agrava-

mento de várias doenças sistémicas nomeadamente diabe-

tes ou doenças cardiovasculares pelo que necessita de um 

tratamento ativo e realizado atempadamente.

Assim, a terapia periodontal visa o cumprimento de vários 

objetivos, nomeadamente prevenir episódios futuros de 

periodontite, reduzir e eventualmente eliminar inflamação 

gengival, reduzir e eventualmente eliminar bolsas profun-

das, regenerar a inserção periodontal dos dentes e prevenir 

a perda de dentes e de função.  

As mais recentes guidelines apontam para que a terapia 

periodontal, dependendo da gravidade, seja efetuada de 

modo incremental, subdividindo-a em três passos:

• Passo um
Esta etapa é essencialmente voltada para o paciente atra-

vés da orientação para a mudança de comportamentos no 

que concerne a higiene oral. O paciente deve ser instruído 

e motivado a fazer um controlo/remoção mecânica adequa-

da do biofilme supragengival diariamente e se necessário 

orientado a recorrer a terapias adjuvantes para controlo da 

inflamação gengival. Além disso, este passo contempla ain-

da a intervenção do médico dentista no sentido da remoção 

de placa mecânica profissional (PMPR), que inclui a remoção 

de placa e cálculo supragengival bem como de outros pos-

síveis fatores de retenção de placa, que possam dificultar 

a ação pretendida por parte do doente. O médico dentista 

deve ainda, neste passo, alertar o doente periodontal para 

a existência de eventuais fatores de risco que possam estar 

associados a uma progressão mais rápida da doença, tais 

como o tabagismo ou a diabetes descontrolada, estimulan-

do-o mais uma vez para a alteração de comportamentos. O 

passo um não pode efetivamente ser encarado como um 

passo suficiente por si só para o tratamento do doente perio-

dontal, mas é o passo essencial para um resultado positivo 

e estável a longo prazo. Este primeiro passo é aplicável a 

todos os doentes periodontais, independentemente do está-

gio da doença, e deve ser reavaliado de forma frequente e 

se necessário reajustado. 

• Passo dois
O segundo passo pode ser considerado como a terapia 

dirigida à causa, cujo objetivo é a remoção do cálculo sub-

gengival pelo médico dentista, com recurso a instrumentos 

como ultrassons ou curetas que permitam o acesso a estas 

zonas.  Além disso, esta etapa pode ainda incluir a utilização 

de antimicrobianos locais bem como antibióticos locais ou 

sistémicos. É ainda nesta etapa que se deve avaliar a exis-

tência de frémitos, efetuar alívios oclusais ou realizar férulas 

caso haja essa indicação.

 O sucesso deste passo está diretamente dependente do 

sucesso do passo anterior.

Esta etapa deverá ser aplicada em todos os doentes perio-

dontais, independentemente do estágio, desde que apre-

sentem formação de bolsas periodontais.

Após passado o tempo de cicatrização, uma nova ava-

liação periodontal deve ser efetuada, o que vai permitir 

determinar o curso a seguir. Assim, se nesta nova avaliação, 

existirem bolsas periodontais residuais moderadas (profun-

didade de sondagem de 4 e 5 mm) o passo dois deverá ser 

repetido. Por outro lado, se existirem bolsas periodontais 

residuais profundas (profundidade de sondagem ≥ 6 mm) 

então deverá ser iniciado o passo três. Caso o passo dois 

tenha sido absolutamente bem-sucedido e o paciente não 

apresente mais bolsas periodontais deve então entrar numa 

nova fase, de tratamento não ativo, destinada a cuidados 

periodontais de suporte.

• Passo três
Esta etapa destina-se à intervenção em bolsas periodon-

tais profundas (≥ 6 mm), cujo passo dois não foi capaz de 

resolver com sucesso, e cujo objetivo passa pela instrumen-

tação subgengival dessas zonas, muitas vezes associadas 

a locais de pior acesso como zonas de furca. Para além da 

repetição da instrumentação subgengival, esta etapa desti-

na-se também à realização de cirurgia periodontal de reta-

lho de acesso, cirurgia periodontal ressetiva e /ou cirurgia 

periodontal regenerativa, dependendo do caso clínico em 

questão.

Após término do passo três, deverá ser efetuada nova 

avaliação periodontal, onde, idealmente, não deverão exis-

tir bolsas periodontais ativas (profundidades de sondagem 

≥ 4 mm com hemorragia), entrando o paciente na fase de 

cuidados periodontais de suporte. 

A fase dos cuidados periodontais de suporte, também 

conhecida como terapia periodontal de suporte, é uma eta-

pa de monitorização clínica, destinada ao reforço das ins-

truções de higiene oral e controlo dos fatores de risco, mas 

também de remoção mecânica de placa e/ou cálculo supra-

gengival e, eventualmente, de instrumentação subgengival 

de bolsas residuais. 

Caso Clínico
Paciente do sexo masculino, 51 anos, sem patologias sis-

témicas a considerar, apresentava um defeito periodontal 

infra-ósseo avançado único em interproximal dos dentes 31 

e 41 (Figs.3 e 4). Após criterioso exame clínico verificou-se 

que a profundidade de sondagem no 31 era de 9 mm (Fig.5), 

com hemorragia à sondagem e apresentava mobilidade grau 

I. Além disso, o referido dente estava em trauma oclusal 

secundário com existência de frémito. Os dois incisivos cen-

trais apresentavam resposta positiva ao teste de vitalidade.

Plano de tratamento:
Foi proposta e iniciada a terapia periodontal em três passos:

Passo um
1.1) Instruções e motivação para adequada higiene oral:

- Técnica de escovagem com escova elétrica

- Técnica de utilização do fio/escovilhão

- Indicação de auxiliares químicos para controlo de placa 

e sangramento

1.2) Remoção de placa supragengival pelo profissional

Passo dois
2.1) Instrumentação subgengival dos dentes 31 e 41:

- Remoção de placa e cálculo com ultrassons e curetas de 

Gracey

- Irrigação subgengival com iodopovidona

2.2) Alívio oclusal para eliminação de frémito no 31 e veri-

ficação de vitalidade positiva.

Dois meses após a realização do passo dois foi efetua-

da uma nova avaliação periodontal, tendo-se verificado a 

manutenção de bolsas periodontais residuais profundas nos 

referidos dentes, havendo então necessidade de seguimen-

to para o passo três.

Passo três
3.1) Repetição da sessão de instrumentação subgengival.

3.2) Fase cirúrgica regenerativa do defeito periodontal 

angular profundo entre 31 e 41:

1º. Descolamento mucoperiósseo e limpeza do defeito- 

RAR (Fig.6); 

2º. Aplicação de Prefgel® - dois min (Fig.7); 

3.º Aplicação de gel de proteínas derivadas da matriz do 

esmalte (EMDOGAIN®) nas raízes expostas (Fig.8): 

4º. Preenchimento do defeito ósseo com hidroxiapatite de 

origem bovina (BIO-OSS®) e membrana reabsorvível de 

colagénio porcino (BIO-GIDE®) (Figs.9 e 10); 

5º. Sutura gore-tex® (Fig.11).

6º Remoção da sutura após 12 dias (Fig.12)
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Estágio da periodontite Estágio I Estágio II Estágio III Estágio IV

Gravidade

PIC
interdental no sítio 
de maior perda

1 a 2 mm 3 a 4 mm ≥5 mm ≥5 mm

Perda óssea 
radiográfica

Terço coronal
(<15%)

Terço coronal
(15% a 30%)

Se estende ao 
terço médio ou 
apical da raiz

Se estende ao terço 
médio ou apical da 

raiz

Perda dentária Sem perda dentária devido à 
periodontite

Perda dentária 
devido a 

periodontite de 
≤4 dentes

Perda dentária devido 
a periodontite de ≥5 

dentes

Complexidade Local

Profundidade de 
sondagem máxima

≤4 mm

Quase inteiramente 
perda óssea 
horizontal

Profundidade 
de sondagem 

máxima
≤5 mm

Quase 
inteiramente 
perda óssea 
horizontal

Em adição à 
complexidade do 
estágio II:

Profundida de 
sondagem ≥6 
mm

Perda óssea 
vertical de ≥3 
mm

Envolvimento de 
furca de Grau II 
ou III

Defeito de 
rebordo 
moderado

Em adição à 
complexidade do 
estágio III:

Necessidade de 
reabilitação complexa 
devido a:

Disfunção 
mastigatória

Trauma oclusal 
secundário 
(mobilidade dentária 
de grau ≥2)

Defeito de rebordo 
grave

Colapso de mordida, 
desvio de mordida, 
espaçamento de 
mordida

Menos de 20 dentes 
remanescentes (10 
pares de antagonistas)

Extensão e 
distribuição

Adicionar ao estágio 
como descritor

Para cada estágio, descrever a extensão como localizada (< 30% dos dentes 
envolvidos), generalizada, ou padrão molar / incisivo

Grau da periodontite Grau A: taxa lenta de 
progressão

Grau B: taxa 
moderada de 
progressão

Grau C: taxa rápida 
de progressão

Critério 
primário

Evidência 
direta de 
progressão

Dados 
longitudinais 
(perda óssea 
radiográfica ou 
PIC)

Evidência de perda ao 
longo de 5 anos

< 2 mm ao longo de 
5 anos

≥ 2 mm ao longo de 
5 anos

Evidência 
indireta de 
progressão

% de perda 
óssea / idade < 0,25 0,25 a 1,0 > 1,0

Fenótipo do 
caso

Muito acúmmulo de 
biofilme com baixos 
níveis de destruição

Destruição proporcional 
com os depósitos de 
biofilme

A destruição excede 
o esperado devido 
ao biofilme: padrões 
clínicos específicos 
sugestivos de períodos 
de progressão rápida 
e / ou estabelecimento 
precoce da doença (ex. 
padrão molar / incisivo; 
falta de resposta 
esperada às terapias 
de controle bacteriano 
padrões)

Modificadores 
de grau

Fatores de 
risco

Tabagismo Não fumantes Fumante < 10 cigarros 
/ dia

Fumante ≥ 10 cigarros 
/ dia

Diabeteso
Normoglicêmicos / 
sem diagnóstico de 
diabetes

HbAIc < 7,0% em 
pacientes com diabetes

HbAIc ≥ 7,0% em 
pacientes com diabetes

Fig. 1. Classificação da periodontite por estágios (gravidade).

Figs. 3 e 4. Situação Radiográfica Inicial.

Fig. 5. Profundidade inicial de sondagem de 9 mm. 

Fig. 6. Descolamento mucoperiósseo e limpeza do defeito (RAR).

Fig. 7. Aplicação de Prefgel®. 

Fig. 8. Aplicação de gel de proteínas derivadas da matriz do esmalte (EMDOGAIN®) nas 
raízes expostas.

Fig. 2. Classificação da periodontite por graus (risco de progressão). .
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Após cicatrização do passo três, uma nova avaliação 

periodontal foi efetuada, demonstrando a efetivadade do 

tratamento na eliminação de bolsas periodontais ativas. 

Posto isto, o paciente entrou na fase de tratamento perio-

dontal de suporte, tendo sido sugeridas consultas de quatro 

em quatro meses no primeiro ano, passando depois para o 

acompanhamento de seis em seis meses. Nestas consultas 

foram efetuadas a remoção supragengival de placa e ainda 

o reforço em termos de cuidados de higiene oral.

Até à data foram efetuados várias consultas de contro-

lo. As imagens expressam o follow-up radiográfico aos 6 

meses, três anos e dez anos (Figs. 13 a 18). Nesta altura, 

pode verificar-se que houve um preenchimento ósseo radio-

gráfico, com uma profundidade de sondagem de 4 mm, sem 

hemorragia e um ganho clínico de 5 mm de inserção, com-

parativamente á situação inicial. (Fig. 19). n

Figs. 9 e 1. Preenchimento do defeito ósseo com hidroxiapatite de origem bovina (BIO-OSS®) e membrana 
reabsorvível de colagénio porcino (BIO-GIDE®)..

Figs. 13 e 14. Follow-up clínico radiográfico aos 6 meses.

Figs. 17 e 18. Follow-up clínico e radiográfico aos 10 anos. Fig. 19. Comparação da situação clínica e radiográfica inicial com a de 10 anos de follow-up.

Figs. 15 e 16. Follow-up clínico radiográfico aos 3 anos.

Fig. 11. Sutura gore-tex®. Fig. 12. Pós-operatório aos 12 dias. Remoção de sutura.
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SINDICATO DOS MÉDICOS DENTISTAS QUER DIGNIFICAR A 
CLASSE

O Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) reuniu-se para saber o “estado da classe” e o panorama não 
é nada animador com profissionais a serem “explorados”. Urge, por isso, defender os seus direitos e 
dignificar a profissão através da implementação de um contrato coletivo de trabalho que vise a criação 
de regras e a progressão da carreira. 

S e há 25 anos os médicos dentistas exerciam a carreira 

sobretudo como profissionais liberais, agora “o estado 

da classe” deu uma reviravolta: “tornou-se precária, com 

colegas a serem explorados e com salários baixíssimos”, e 

até a necessitarem de apoio económico, começa por denun-

ciar o Dr. João Neto, presidente da assembleia-geral do SMD. 

O sindicato está, por isso, a encetar um conjunto de dili-

gências no sentido de mudar o panorama nacional. Ainda 

assim, João Neto receia que este “seja um processo irreversí-

vel, com um futuro pouco animador”, lamenta à margem do 

encontro Odonto Summit, que decorreu a 11 de dezembro, 

no Seminário de Vilar, no Porto.

Segundo a Dra. Raquel Zita Gomes, presidente da direção 

do SMD, uma das soluções urgentes para dignificar e defen-

der os direitos da classe passa pela criação de um contra-

to coletivo de trabalho, “que até agora nunca existiu”, para 

criar regras, como escalões e remunerações mínimas por 

hora e mês, além da promoção da progressão da carreira. 

Em Portugal Continental não existe, mas na ilha da Madeira 

já foi promulgado o diploma da carreira. “O objetivo é evi-

tar que continue a haver exploração dos médicos dentistas, 

alguns deles sem contrato de trabalho e em situações labo-

rais precárias”, denuncia a Dra. Raquel Zita Gomes. 

Para isso, o SMD está a encetar contactos com associações 

representantes dos “patrões” dos médicos dentistas para, 

em conjunto, chegarem a um acordo quanto a um contrato 

coletivo de trabalho que seja vantajoso tanto para médicos 

dentistas como para patrões. “Temos de ter uma ação con-

certada, reunir estratégias para rumarmos todos para o mes-

mo lado e, assim, negociarmos o contrato coletivo de traba-

lho”, esclarece a presidente da direção do SMD. Só depois 

o sindicato - que já conta com mais de duas centenas de 

associados - poderá renegociar com o Estado uma carreira 

especial dos médicos dentistas que até agora tem estado na 

gaveta, nota a Dra. Raquel Zita Gomes. 

Neste evento, que contou com cerca de 20 palestrantes, e 

reuniu várias associações e ainda o Colégio de Especialidade 

de Estomatologia da Ordem dos Médicos, esteve, por isso, 

em debate o “estado da classe” que é motivo de grande 

preocupação para o sindicato. Estes problemas já se arras-

tam há anos e, para os sindicalistas, é altura de os resolver 

em prol da classe. “Defendemos uma conduta própria da 

profissão”, sublinha o Dr. João Neto.

Já no último encontro do SMD, em junho, também no  

Porto, estes problemas estiveram em cima da mesa e serviu 

para delinear estratégias para o futuro da medicina dentária 

em Portugal, além de unir os profissionais. 

“Exploração e precariedade” na classe
Entre os graves problemas da classe, revela o Dr. João 

Neto, “estão a falta da aplicação de regulamentação labo-

ral para impedir a exploração dos colegas e a permissivida-

de com que se fazem contratos revestidos de ilegalidades”. 

“A classe dos médicos dentistas 
está em profunda divergência com 

o que era há cerca de 25 anos. 
Passou de uma classe basicamente 

caraterizada por profissionais 
liberais para se tornar numa 
profissão proletária precária.”

Dr. João Neto, presidente da 
assembleia-geral do SMD 
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Mais, lamenta o Dr. João Neto, “existe um desinteresse, tal-

vez propositado, dos decisores políticos e da comunicação 

social sobre os nossos problemas. Somos uma profissão 

vulnerável e sem apoios sociais, psicológicos e jurídicos”. 

A agravar o “complicado” cenário está, adiciona o Dr. João 

Neto, “o número excessivo de médicos dentistas e da con-

corrência ditada pelas «leis do mercado», as muitas taxas e 

licenças, a burocracia, que assolam os pequenos prestado-

res, tornando muito difícil a sua sobrevivência”. 

Entre os principais problemas estão ainda, acrescenta o 

Dr. João Neto, “o facilitismo com que se criaram várias insti-

tuições de ensino de medicina dentária, sem avaliar as reais 

necessidades do país e as capacidades formativas e de exer-

cício da profissão”. Até porque, justifica, “temos um rácio 

cerca de três vezes superior ao recomendado pela Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS)”. A Dra. Raquel Zita Gomes 

acrescenta, por sua vez, que “temos, neste momento, um 

dentista para 800 pessoas. O recomendável é um para 

“O objetivo é evitar que continue 
a haver exploração dos dentistas, 

alguns deles sem contrato de 
trabalho e em situações laborais 

precárias.”

Dra. Raquel Zita Gomes, 
presidente da direção do SMD

1500”, adiantando que “as coisas estão a degradar de tal 

forma ao ponto de classe estar a ser desvalorizada”.

Por isso mesmo, o Dr. João Neto considera “um verda-

deiro ato de loucura e de desgoverno conjeturar-se abrir 

mais faculdades de Medicina Dentária em Portugal”. O que, 

defende, pode gerar ainda mais desemprego, emigração, 

exploração e precariedade. “Temos colegas a trabalhar entre 

40 a 50 horas por semana, em diferentes consultórios, com 

várias deslocações e com uma remuneração mensal de 300 

euros aproximadamente”, exemplifica.

Entre os graves problemas que preocupam a classe está 

ainda a situação dos cerca de 200 colegas que trabalham 

no Serviço Nacional de Saúde (SNS) de forma ilegal, por-

que estão contratados como técnicos de saúde e não como 

médicos dentistas.

João Neto enumera ainda a proliferação de grandes gru-

pos e de planos de saúde, e “uma competição desleal nos 

valores cobrados pelos tratamentos”. 

Em suma, em cima da mesa deste encontro esteve a defe-

sa da união da classe. Também Serafim Freitas, em represen-

tação do Colégio de Estomatologia e da Ordem dos Médicos, 

concorda que “é preciso agilizar em conjunto. Não devemos 

andar de costas voltadas”. Referiu ainda que a classe é mul-

tifacetada. “Somos cerca de 400 estomatologistas no país e 

estamos em 27 hospitais do SNS”, adianta Serafim Freitas.

Segundo o Dr. João Neto, o evento “Odonto Summit faz 

parte de um ciclo de plenários que vai decorrer por todo o 

país”, estando o próximo já previsto para Lisboa. “No Odonto 

Summit foi criada uma oportunidade única para os colegas 

participarem presencialmente e não somente pelas redes 

sociais. Demos voz a todos, possibilitando a discussão livre 

de ideias e a explanação de sugestões”, concluiu o Dr. João 

Neto. 

Um dos pontos altos deste evento, nota João Neto, foi 

“a sessão de esclarecimento com a Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) devido à premência do tema radiologia na 

prática da Medicina Dentária”. Mais, expõe: “Foi enrique-

cedora e foram obtidos esclarecimentos sobre o método e 

estratégia de atuação da APA no domínio das leis vigentes”. 

Durante o encontro, os presentes ficaram a saber que “existe 

abertura da parte da APA para solicitar os adiamentos neces-

sários para a implementação dos vários requisitos”. Também 

tomaram conhecimento de que “a APA vai apresentar, mui-

to brevemente, uma proposta para alterar a legislação no 

sentido de dotar os currículos académicos como exigência 

suficiente, assim como adequar às realidades da medicina 

dentária”, conclui. Esta é, aliás, uma das questões que tem 

preocupado bastante os médicos dentistas. n

Susana Pinheiro 
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Maior precisão de
torque. O Sistema de 
Calibração Avançada 
AHC da NSK oferece

segurança máxima na
colocação de implantes.

O p e r a c i o n a l i d a d e
melhorada devido ao 
micromotor motor 
novo e mais compacto.

Centro de gravidade mais
perto da cabeça do contra
ângulo: mais conforto, menos
fadiga.

Display sensível e
seguro devido à nova 
tela plana fácil de
limpar. O painel táctil 

inteligente foi projetado para 
ser responsivo ao usar luvas 
cirúrgicas.

Conexão sem fios com
vários dispositivos,
como o VarioSurg3, o 
Osseo100+, o pedal de 

controlo sem fio e o iPad, para 
melhorar significativamente 
o alcance dos tratamentos 
cirúrgicos.

Luz LED com cor de 
alta resolução que
permite ver o sangue 
e as gengivas como

se tivessem luz natural e,
portanto, proporcionam maior 
visibilidade durante cada
procedimento, gerando um
mínimo de calor.

Pedal de controlo sem 
fio, 400g mais leve que 
o modelo anterior. Com 
as funções de seleção 

de fluxo de irrigação, seleção
de programa, direção de 
rotação e velocidade de
rotação. Além disso, o pedal 
pode ser personalizado ao 
gosto de cada profissional.

Silêncio e suavidade 
devido à nova bomba
de irrigação, que
fornece um fluxo de

irrigação constante enquanto
se adapta perfeitamente
ao design compacto do
dispositivo.

Precisão e controlo
para melhorar as
decisões no momento
de realizar a carga 

num implante. Principalmen-
te naqueles tratamentos de 
carga imediata ou pacientes 
de alto risco.

Operacionalidade, segurança e conectividade sem fios. Os três pontos onde o novo Surgic Pro2 marca a diferença.
O sistema cirúrgico da NSK apresenta uma inovação extraordinária. Projetado para oferecer aos profissionais o melhor 

dispositivo e desfrutar da experiência de trabalho mais eficaz, segura e confortável.
Qualquer motivo é bom para escolher o Surgic Pro2: o progresso brilhante, que permite dar um passo adiante.

O novo Surgic Pro 2
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MODELO 

Surgic Pro2 LED  
CÓDIGO DE PEDIDO 

Y1004195

4.329€
6.059€*

MODELO  

Surgic Pro2  
CÓDIGO DE PEDIDO

Y1004196

3.299€
4.589€*
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