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CRÓNICA

Imaginar o salto informático/digital que a sociedade deu nestes últi-

mos 30/40 anos é assustador. Ganhei o meu primeiro computador, um 

Commodore 64 de disquetes, num concurso de televisão quando tinha 11 

anos. Depois apareceram os spectrum e as cassetes de jogos. Estava já na 

faculdade quando comecei a ter em casa um Pentium II ligado a um moni-

tor garrafal de 50 cm de profundidade. Nestes últimos 20 anos, o digital 

sorveu a uma velocidade alucinante o analógico, e a rapidez com que tudo 

acontece é culpa dessa transformação da sociedade.

A pandemia veio abrandar-nos, presencialmente falando, mas acele-

rou-nos ainda mais no online. Meio homens, meio máquinas, passamos já 

parte do nosso dia, em atividade profissional, ou lúdica “agarrados” a um 

ecrã, um teclado ou um touchscrean. Fazemos depender o nosso suces-

so, o nosso bem-estar de uma série de serviços digitais e já nem pensa-

mos muito nisso. Só quando eles nos falham, deitamos as mãos à cabeça 

e pés ao caminho. Falo-vos destes últimos ciberataques de que grandes 

empresas portuguesas têm sido alvo desde o início de 2022. E mais uma 

vez percebemos o quão isolados estamos e dependentes dos outros nes-

ta sociedade. Dependemos digitalmente de uma forma assustadora de 

prestadores de serviços básicos, mission providers, como distribuidores de 

energia, comunicações e assistência em urgência. Se é certo que o cami-

nho do digital já não tem volta, gostava, de qualquer forma, de deixar 

aqui esta reflexão. 

Quando enveredamos pelo caminho do digital não podemos abandonar 

o analógico. São dois caminhos paralelos e que, do meu ponto de vis-

ta, devem caminhar juntos e complementar-se. Para colocar um implante 

guiado por uma guia 3D produzida após planeamento digital, é preciso 

primeiro dominar a colocação free-hand. É preciso dominar o posiciona-

mento clínico tridimensional e proteticamente guiado para poder planear, 

mas também para identificar possíveis erros na execução guiada e sobre-

tudo para poder corrigir quando o planeamento e a execução guiada digi-

talmente ficaram parcialmente comprometidos. Para fazer uma impressão 

digital duma coroa e para tornar todo o workflow digital, é preciso conhe-

cer os determinantes do preparo analógico. Para levar a cabo um trata-

mento ortodôntico com planeamento digital é preciso dominar as forças 

com que os dentes se movem no alvéolo. A segurança do digital exige, do 

meu ponto de vista, uma presença analógica. 

É sobretudo quando o digital falha que o analógico tem de ser backup. 

Assim fez o grupo impresa para pôr nas bancas o jornal expresso, ou man-

ter no ar a estação de televisão sic, na semana do ciberataque. Para asse-

gurar, pelo menos, as comunicações de voz essenciais, foi preciso descer 

ao 2G, lento e antigo, depois do ataque à rede Vodafone. 

O digital cresceu assustadoramente. É hoje alvo de ciberataques e alber-

ga informação detalhada num lugar “dark” e sub-reptício, onde se pode 

procurar e encontrar submundos criminosos. Desde os atentados de 2001 

nos EUA que uma vasta equipa varre sistematicamente esse submundo 

em busca de movimentações suspeitas, de forma a prevenir ataques. E 

consegue. Confesso que às vezes, tenho medo. E ter medo não é sinal de 

fraqueza. Ter medo é estar preparado. Para o que aí vem, sem sequer o 

conseguirmos imaginar, quanto mais inteligentemente antecipar. O medo, 

nos animais, ativa o estado de prontidão para a resposta. Ou lutar, ou 

fugir. Saber quando escolher uma ou outra é uma tarefa difícil. No que res-

peita à medicina dentária, continuamos a desenvolver o seu campo digital 

de atuação. Sem medo. Continuamos a desenvolver competências mais 

diversificadas para poder chegar a mais áreas do saber e servir melhor os 

nossos pacientes. Mas a velocidade do digital não pode excluir a seguran-

ça do presencial. Para colocar o implante, a coroa, o aparelho ortodôntico, 

a velocidade do digital não pode ultrapassar a segurança do presencial. 

Porque por trás de cada algoritmo alucinante tem de estar um batalhão de 

neurónios treinados para detetar erros e pontos frágeis do sistema. Porque 

são os homens que operam as máquinas e não o contrário! n

Célia Coutinho Alves , Médica Dentista

Especialista em Periodontologia pela OMD

Doutorada em Periodontologia pela 

Universidade Santiago de Compostela

SOS DIGITAL 

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

EDITORIAL

......................................................................................................04

CONVIDADO
O estado da classe: a extraordinária invisibilidade do médico 
dentista português
......................................................................................................06

CRÓNICA
“Que destino ou maldição…”
......................................................................................................08

CRÓNICA
Vitamina K2 / MK7 – uma super vitamina
 Dra. Ana Paz
......................................................................................................10

TIPS & TRICKS
Tornei-me médico dentista e agora?

......................................................................................................11

NOTÍCIAS

......................................................................................................12

ENTREVISTA
“A tecnologia é agora o complemento perfeito para os 
profissionais”

......................................................................................................14

ANTEVISÃO
Expodental 2022: o futuro passa pela evolução

.......................................................................................................15

CLÍNICA
Mordida cruzada posterior em odontopediatria - a propósito 

de um caso clínico 

Dra. Joana Fróis, Dra. Elsa Paiva

.......................................................................................................17

Periodontite agressiva num paciente jovem. Abordagem 

reabilitativa conservadora minimamente invasiva 

Eduardo Anitua DDS, MD, PhD

.......................................................................................................16

nº 92 Fevereiro 2022SUMÁRIO



CIÊNCIA E
EXPERIÊNCIA
PARTILHADOS CONSIGO

BTI Biotechnology Institute Portugal  

Tel.: +00 351 22 1201373   
bti.portugal@bticomercial.com  
bti-biotechnologyinstitute.com

Plataforma protética 
que permite emergencias 
transgengivais de 3,0mm

Cirurgias sem necessidade 
de aumento ósso

ø 2,5

C: 4,5 mm

Digitalize o código QR

IMPLANTOLOGIA 
BASEADA NA EVIDÊNCIA

O intenso trabalho de investigação biomecânica da BTI 
permitiu o desenvolvimento de linhas de implantes de 
diâmetro e comprimentos reduzidos, para que enfrente os 
tratamentos de reabsorções ósseas com menos traumatismo, 
mais êxito e maior aceitação por parte do paciente.

BTI: Implantes que se adaptam ao paciente

IMPLANTES ESTREITOS E CURTOS

MAIOR ACEITAÇÃO DE 
TRATAMENTOS COM 
SOLUÇÕES MINIMAMENTE 
INVASIVAS

270x320 PT BTI new design maxilar atrofico 2022.indd   1 11/2/22   13:27

mailto:bti.portugal%40bticomercial.com?subject=
http://bti-biotechnologyinstitute.com/
http://bti-biotechnologyinstitute.com/


www.jornalden tistry.pt6

CONVIDADO DO MÊS

O ESTADO DA CLASSE: A EXTRAORDINÁRIA INVISIBILIDADE DO 
MÉDICO DENTISTA PORTUGUÊS

Dr. João Neto, Médico Dentista e Presidente da Assembleia 
Geral do SMD.

Uma sociedade dita evoluída necessita de regras, de princí-

pios orientadores e de demais condicionantes que preser-

vem os objetivos comuns. À semelhança das restantes classes 

profissionais também os médicos dentistas se pautam por uma 

conduta determinada pela especificidade da sua profissão e o 

seu desempenho na sociedade. Assim, o estado da classe é 

nada mais nada menos que a situação atual de exercício da 

profissão e demais aspetos da vida dos seus profissionais.

A curta idade da nossa profissão já nos trouxe muitas amar-

guras. Curta idade, pois só agora se candidatam à reforma os 

colegas dos primeiros cursos de medicina dentária em Portugal. 

Ao longo destes anos, a classe foi talvez propositadamente, 

esquecida pela comunicação social e pelo poder político. Esta 

atitude foi bem evidente pelo facto de na última campanha 

eleitoral para a Assembleia da República, não se ter ouvido 

uma única palavra sobre a nossa atividade profissional. O 

constante relegar da nossa atividade para segundo plano nas 

reformas dos cuidados de saúde primários não é condizente 

com um sistema de saúde que se quer universal e em prol dos 

portugueses. É meu entendimento que a participação pública 

em questões de saúde e dos profissionais a ela afetos, deve 

ser democraticamente debatida evitando assim cooptação 

pelo sistema.

Lamentavelmente apenas somos lembrados em situações 

de odontalgias ou de estética.

- A quem servirá esta propositada ignorância da nossa 
realidade?

 Atualmente, a classe dos médicos dentistas está em pro-

funda divergência com o que era há 25 anos atrás. Então 

caracterizava-se por ser uma classe basicamente constituída 

por profissionais liberais. Atualmente é uma profissão prole-

tária precária. Há cada vez mais colegas com baixos salários, 

onde a exploração laboral e o menosprezo se intensificam. 

Apesar de nos apercebermos da gravidade desta situação, a 

inércia imperou. A nossa classe sempre foi individualista, ego-

cêntrica e pouco participativa.

O aumento progressivo do número de médicos dentistas a 

exercerem em Portugal, ultrapassando o rácio recomendado 

pela OMS, despoletaram estes problemas.

A classe encontra-se numa espiral negativa promovendo 

exponencialmente a sua desvalorização.

Uma grande parte da população portuguesa já nem vê os 

médicos dentistas como médicos. Na realidade, muitas pes-

soas têm um conceito cada vez mais negativo da nossa classe.

Temo que tenhamos de nos preparar para uma realidade 

ainda mais dura do que a atual.

O facilitismo com que se foram criando mais instituições de 

ensino de medicina dentária sem avaliar as reais necessidades 

do país e as capacidades formativas e de exercício da profissão, 

são um exemplo dessa espiral negativa a que assistimos. É um 

verdadeiro ato de loucura e de desgoverno conjeturar-se abrir 

ainda mais faculdades de medicina dentária em Portugal (em 

2021 existiam 3770 estudantes inscritos no conjunto das sete 

instituições), empurrando profissionais altamente qualificados 

para o desemprego, emigração, exploração e precariedade.

Os pais dos estudantes desconhecem a realidade atual da 

classe. Há relatos de casos em que famílias chegam a endivi-

dar-se ou a hipotecar a sua casa, para conseguir pagar o curso 

de medicina dentária do seu filho, na legítima perspetiva que 

terá uma digna profissão.

Enfim, será uma frustração…

Na nossa atividade existe empregabilidade, mas cada vez 

mais precária.

Há relatos de colegas que trabalhavam nos grandes grupos 

que foram substituídos por outros, que aceitaram percenta-

gens menores sobre os valores dos atos clínicos. Aproveitam-

-se do excesso de médicos dentistas em Portugal e sabem que 

há sempre algum profissional que aceitará as suas condições, 

por mais precárias que sejam.

Nós somos os grandes culpados da situação dramática em 

que nos encontramos.

A situação contratual dos nossos colegas no SNS que per-

manecem na ilegalidade e sem a justa carreira especial dos 

médicos dentistas foi definida como uma das principais prio-

ridades do SMD.

Existe uma falta de regulamentação laboral que impeça a 

exploração dos colegas e a realização de contratos ilegais.

O SMD já finalizou o Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) e 

anseia pela sua publicação.

O conteúdo do CCT está delineado pelo Código do Trabalho 

de acordo com a Lei Geral Portuguesa.

É óbvio que não temos a leviandade de achar que o CCT é 

a panaceia milagrosa, pois os problemas que a nossa classe 

enfrenta, são vários e com idiossincrasias particulares. Con-

tinua a verificar-se incessantes atropelos pela dignidade e 

autonomia profissional, pelos direitos de trabalho, pela car-

telização da medicina dentária por grandes grupos de saúde 

em prejuízo dos colegas. A inexistência de regulamentação 

que sirva de orientação para o relacionamento dos respetivos 

recursos humanos com as entidades empregadoras é uma das 

maiores lacunas neste momento da nossa profissão.

Consideramos que este é um dos pontos chave para a digni-

ficação do médico dentista.

Apenas com existência de regulamentação, podemos travar 

esta exploração, por empresas de medicina dentária que não 

olham a meios para o lucro fácil e rápido, sempre com expen-

sas para o médico dentista, que muitas vezes nem sequer vê 

o seu trabalho ser remunerado.

É desprestigiante para qualquer profissão médica ou não, a 

existência de tratamentos gratuitos. Quando as empresas do 

setor tiverem que remunerar os seus profissionais pelo justo 

trabalho, já não sentirão a gratificação de os publicitar.

No extremo do exercício retórico podemos parafrasear a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Quem trabalha 

tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que 

lhe permita e à sua família uma existência conforme com a 

dignidade humana.”

Defendemos a abertura da classe à comunicação social e 

ao poder político. Sinceramente achamos que poderão ser os 

únicos “players” com capacidade para nos ajudar a concretizar 

estes nossos intentos.
Considerando o exposto o SMD nunca se demarcará de qual-

quer posição ou entidade que se posicione em proteção dos 

médicos dentistas, tendo sempre uma atitude realista, refletida, 

honesta e sem intentos políticos assumindo que em tempo algum 

usará subterfúgios para se isentar da defesa dos seus associados.

Foi com muito coragem que este projeto (SMD) avançou e 

está a “mexer” com muitos lobbies instituídos no nosso setor. 

Para defender a classe possuímos ferramentas de ação que 

mais nenhuma entidade existente até então tinha.

Poderão constatar que o SMD é formado por um grupo de 

colegas desprendido de quaisquer interesses individuais, que 

trabalha por carolice, com afinco e esperança na tentativa de 

reverter esta espiral negativa em que nos encontrámos. Gosta-

ríamos de vos convidar a participar ativamente neste projeto.

Constantemente solicitámos a participação dos colegas em 

eventos, dando voz a todos, possibilitando a discussão livre de 

ideias e a explanação de sugestões. Promovemos uma cultura 

de participação ativa nos problemas da profissão.

Há colegas que se manifestam e desabafam nas redes 

sociais. Na minha opinião, isso não resolve nada e agrava a 

desunião. Alguns criticam de forma destrutiva, de forma gra-

tuita, sem qualquer fundamentação nem responsabilização a 

ação do Sindicato, mas, será que já fizeram algo altruísta em 

prol da classe? Não seria mais conveniente aceitarem o convite 

do SMD para participarem nos eventos anteriormente referi-

dos, para poderem explanar presencialmente e livremente as 

vossas críticas?

Consideramos que está na altura de se juntarem ao Sindica-

to. O SMD é uma organização aberta e endereçamos um convi-

te a todos os colegas (sem exceções) para se filiarem no SMD, 

de acordo com o que está plasmado no Art.9º dos Estatutos 

“Podem inscrever-se como sócios do Sindicato todos os indi-

víduos que exerçam a atividade de medicina dentária, bem 

como todos os médicos dentistas detentores do título estejam 

ou não a exercer a sua atividade profissional”.

Temos de nos adaptar e atualizar. Temos de nos munir de fer-

ramentas para nos protegermos pois, ninguém o fará por nós.

Permitam-me desafiá-los nesta luta, que é de todos e não 

aceitem a previsível queda do precipício.

“A nossa visibilidade é proporcional à relevância da nossa 

profissão para a população portuguesa.”

Saudações Sindicais
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CRÓNICA

“QUE DESTINO OU MALDIÇÃO…”

PIMENTA NA LÍNGUA

N uma noite de insónia (cada vez mais frequentes) meti-me a pensar, mais uma vez, sobre as razões que levaram a medi-

cina dentária a ser uma profissão de uma grande dignidade, mas globalmente pouco respeitada. O povo diz, e com 

razão, “ame para ser amado, e respeite para ser respeitado”.

Em primeiro lugar, e para que fique bem claro, nada tenho contra os grandes grupos de clínicas dentárias. Conheço bem as 

lógicas de um mercado que é, na sua essência liberal, e aceito que nessa mesma lógica haja relações de trabalho que são mui-

to reguladas pela oferta/procura. É assim em todas as profissões, e entendo que um médico dentista não é obrigado a aceitar 

condições menos boas só porque não tem alternativa. Temos definitivamente de encarar a Europa como “o nosso mercado” e 

deixar de falar de emigração se vamos trabalhar para França ou para a Holanda. Porque senão teríamos de falar o mesmo se 

nos deslocássemos do Porto para Faro para exercer a profissão. A nossa zona “de mercado” é a Europa e é aí que nos devemos 

deslocar, sempre encarando a instabilidade como fator de crescimento pessoal e profissional. No dia em que procurarmos um 

emprego “para a vida” estaremos a cavar a “nossa sepultura” e a armar uma teia de onde dificilmente poderemos sair.

O número excessivo de médicos dentistas, que acabam os seus cursos com uma preparação mais que deficiente, ajuda a 

que os salários possam não ser os desejáveis.

Podem argumentar que a preparação em Portugal é muito boa, que os médicos dentistas são bem recebidos “lá fora” e 

blablabla… Todos nós sabemos que assim não é, tendo o famoso “processo de bolonha” contribuindo para uma mediocridade 

crescente. Acabar um curso com uma componente prática fundamental com duas ou três extrações feitas, uma endodontia 

e nenhuma prótese fixa realizada devia envergonhar as instituições de ensino e alguns dos seus professores, que tinham a 

obrigação de ensinar.  E sobretudo ao ensinar (se o fizerem) ter sempre em mente o que disse Ortega e Gasset: “se ensinares, 

ensina ao mesmo tempo a duvidar daquilo que estás a ensinar”. Só assim avançaremos; só assim evoluiremos.

Já o escrevi várias vezes e repito: não haver, por exemplo, uma disciplina de implantologia nos cursos de medicina dentária 

dá-me nojo, já que é, neste momento tão ou mais importante que a prótese fixa.

Temos então actualmente um excesso de profissionais, com  uma formação básica deficiente.

E qual a solução?...

Em primeiro lugar urge reestruturar os cursos, colocar clínicos competentes a ensinar clínica, a “sentar o cu no mocho”, e 

não “vomitadores de papers”, muitas vezes sem qualquer interesse prático. Pela enésima vez escrevo: faz algum sentido um 

Manuel Neves, um Pedro Couto Viana, um João Desport, uma Raquel Zita e tantos outros, não estarem ligados às Faculdades a 

ensinar clínica? Que País é este que menospreza profissionais que entrariam em qualquer instituição mundial, em detrimento 

muitas vezes de alguns medíocres que só por terem feito um doutoramento ocupam esses postos?

Urge reformar o ensino dando-lhe prestígio e competências. Profissionais bem preparados serão mais bem aceites e 

melhor pagos. Todos ganharão; entidades empregadoras e profissionais.
A possível abertura de novas Faculdades de medicina dentária em Portugal não são, em princípio desejáveis e merecem, tam-

bém em princípio, o nosso repúdio e não aceitação. Agora imaginemos que terão um corpo docente extraordinário, com uma mis-

tura de grandes clínicos e doutorados de nível que proporcionarão aos seus alunos uma formação diferenciada, com uma prática 

pelo menos similar à do meu tempo; estes fatores podem rapidamente levá-las a adquirir um prestígio e uma procura grandes.

Podemos assistir, com o decorrer do tempo (que pode ser breve) ao fecho de instituições mais clássicas por falta de pro-

cura. O que é desejável segundo a minha opinião, poupando-se dinheiro ao erário público, e não continuando essa formação 

deficiente e muitas vezes “fora de moda”.

Abro aqui um parêntese para elogiar publicamente o trabalho de Gil Alcoforado na “Egas Moniz”. Alguns cursos de mes-

trado e pós-graduação, em que também houve contratação de docentes clínicos “de fora da casa” para complementar a for-

mação, têm adquirido um prestígio nacional e internacional que merecem o nosso público elogio e vénia. Esse é o caminho 

certo… Gil Alcoforado “tem mundo” que falta muito a gente de horizontes curtos e mentes “pequeninas”.

Haverá solução para toda esta problemática? Ou caímos, como no fado e neste sentimento tão português, no “destino e 

maldição” sem saída?

Claro que há solução, se quisermos ou quiserem alguns…

Em primeiro lugar há que olhar para o que está mal. Aceitar, refletir, encontrar soluções… corrigir.

Isso implica humildade e autocrítica. O que não é muito habitual em pessoas com a terrível doença da “professorite agu-

da”. Mas há que ter esperança; ou então alguém com pulso e que mande, obrigando à mudança e a alterações que podem 

ser dolorosas, mas desejáveis.

Em segundo lugar seria bom que nas entradas das instituições de ensino estivesse escrito a frase de Eça de Queirós: “Para 

ensinar há uma formalidadezinha a cumprir — saber.”

E já agora na saída a frase de santo Agostinho que diz:

“Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado...

Resignação para aceitar o que não pode ser mudado...

E sabedoria para distinguir uma coisa da outra.” n 
PS: Tenho como amigos excelentes professores de medicina dentária...gente que sabe fazer e sabe ensinar a fazer...infe-

lizmente são, segundo a minha opinião, muito poucos...desculpem a franqueza...

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

VITAMINA K2 / MK7 – UMA SUPER VITAMINA

chamou a este ativador, o “Ativador X”. Mas só em 2008 

é que se chegou a essa conclusão que o “Ativador X” era 

a vitamina k2 quando Christopher Masterjohn combinou os 

estudos de Weston Price, os do Departamento de Agricul-

tura dos Estados Unidos e os da Universidade de Tufts para 

descobrir essa fórmula: Ativador X = Vitamina K2. 

A vitamina K2/mk7 (menaquinona) é de origem bacteria-

na e ocorre quase exclusivamente em alimentos de origem 

animal e fermentados:  chucrute cru, queijo, gema de ovo, 

carne e na comida popular no Japão Nattō , que consiste 

numa soja fermentada. No entanto, também pode ser pro-

duzido por bactérias (por exemplo, de algumas estirpes de 

Escherichia coli ou Bacteroides fragilis) no intestino.

A vitamina K2/mk7 não apresenta toxicidade quando 

ingerida em excesso e não apresenta efeitos colaterais. É 

aconselhável que pacientes que tomam anticoagulantes 

devam restringir a ingestão de K2/mk7 a 100 μg por dia.

Mas qual é a base para este efeito 
extremamente positivo da vitamina 
K2?

O MK7 é capaz de ativar as chamadas proteínas GLA indu-

zindo a carboxilação, que faz com que o cálcio seja movido 

por essas proteínas GLA nos tecidos (vasos, tecido conjunti-

vo e osso). Provavelmente, a proteína GLA mais importante 

é a OSTEOCALCINA. Constitui cerca de 2% da matriz óssea 

extracelular sem colagénio e é um marcador de formação 

e qualidade óssea.

Antes de mencionar todos os efeitos positivos da osteo-

calcina, é importante enfatizar, que só é eficaz na sua forma 

carboxilada (osteocalcina ativada) e deve estar presente em 

quantidade suficiente.

A osteocalcina é codificada por um gene no cromossoma 

– mas a sua síntese deve ser iniciada por 1,25 (OH) -vitami-

na D3, a hormona ativa da vitamina D3 calcitriol. Agora, a 

osteocalcina pode ser produzida pelos osteoblastos (células 

formadoras de osso) e odontoblastos (células formadoras de 

dentes). A atividade dos osteoblastos e odontoblastos é con-

trolada pela hormona D3 calcitriol. Ao mesmo tempo, o D3 

reabsorve cálcio e fósforo no intestino, enquanto sintetiza 

uma proteína de ligação ao cálcio na membrana da mucosa 

do intestino delgado. Até a reabsorção de cálcio e fósforo 

nos rins é controlada pela D3.

Em resumo:

– sem níveis suficientes de vitamina D3, não existe produ-

ção de osteocalcina;

– sem níveis suficientes de vitamina K2 / mk7, não há 

ativação da osteocalcina e, portanto, existe acumulação de 

minerais nos tecidos moles e vasos sanguíneos.

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

A suplementação continua a ser uma lacuna na área da 

medicina e da medicina dentária. Poucos profissionais de 

saúde recomendam a suplementação adequada para melho-

rar a imunidade e o metabolismo ósseo que é tão importante 

na recuperação e contribui para o sucesso das cirurgias. Além 

disso certo tipo de suplementação ajuda a prevenir certas 

doenças e a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 

Este mês irei falar sobre a importância de uma super vita-

mina: a vitamina K2/mk7. 

Os estudos mais recentes mostram que mk7 (menaqui-

nona), também conhecida como vit K2, não só mantém o 

osso forte e saudável, como também os dentes, tem a capa-

cidade de prevenir a carie dentária e de reduzir o risco de 

osteoporose. A vitamina k2 também tem a capacidade de 

deslocar os minerais para fora do tecido mole, reduzindo o 

risco de ateroesclerose, prevenindo assim o risco de doenças 

cardíacas. A vitamina K2 é considerada também uma vita-

mina essencial para a longevidade pois tem uma capacidade 

de ajudar na síntese de colagénio. Além disso, reduz o risco 

de diabetes através da sensibilidade à insulina e aumenta a 

fertilidade dos homens, aumentando os níveis de testoste-

rona. Por último, mas não menos importante, esta vitamina 

também é capaz de melhorar as capacidades cognitivas. 

Em 1945 o Dr. Weston Price, pai da medicina dentária bio-

lógica, nutricionista e responsável na época pelo departa-

mento de investigação da ADA American Dental Association, 

sugeriu um novo “ativador”, que, de acordo com sua investi-

gação, desempenha um papel essencial no armazenamento 

de minerais, na prevenção da cárie dentária, no crescimento 

e desenvolvimento ósseo, na posição e anatomia dos den-

tes, no envelhecimento, na reprodução e proteção contra 

doenças cardíacas e na função cerebral. O Dr. Weston Price 

Quais são os efeitos da osteocalcina:
– Otimização da densidade óssea: é capaz de proteger o 

organismo contra a super e submineralização. É eficaz con-

tra osteoporose, principalmente nos idosos com mais de 75 

anos. A partir dos 35 anos, o osso perde de 1 a 1,5% de sua 

substância por ano- este fenómeno é ainda mais rápido em 

mulheres na pós-menopausa.

– Prevenção da ateroesclerose ou mesmo reversão da 

mesma. Protege contra doenças cardiovasculares (embolia, 

enfarte, acidente vascular cerebral), uma vez que os mine-

rais são removidos pela osteocalcina das paredes vasculares 

e transportados de volta ao osso.

– Evita congestão nas veias e vasos linfáticos: uma melhor 

desintoxicação e redução do envelhecimento das células e 

do organismo.

– Efeito anti-envelhecimento de K2 / mk7, reduzindo a 

inflamação crónica relacionada à idade – uma pele mais lisa 

e aparência mais jovem.

– Risco de neoplasias significativamente reduzido em pes-

soas com altos níveis de K2. 

– Prevenção do diabetes tipo II, diminuição das células 

adiposas e redução de glicose no sangue, estimulando a 

produção de insulina nas células β das ilhotas pancreáticas e 

libertando adiponectina (tem múltiplos efeitos no metabo-

lismo de lípidos e glicose e na sensibilidade dos tecidos-alvo 

à insulina).

– Aumento da fertilidade em homens, pois a osteocalcina 

liga-se aos recetores acoplados à proteína GLA, induzindo 

assim a libertação de enzimas, que é necessária para a pro-

dução de testosterona.

Neste contexto, outra importante proteína GLA é a MGP 

(matrix GLA protein), que também é carboxilada e ativada 

pela K2/mk7. Em conjunto com a osteocalcina, dissolve os 

minerais do tecido mole (por exemplo, vasos), enquanto a 

osteocalcina transporta os minerais para o osso.

Conforme descrito acima, a osteoporose não é uma “doen-

ça por deficiência de cálcio”, mas uma “doença da utilização 

de cálcio”. De acordo com um estudo de 2011 de Bolland, 

o risco de ataque cardíaco em mulheres que tomam cálcio 

aumenta em 600%. 

Em conclusão, a vitamina K2 não é apenas um cofator a 

extremamente importante da vitamina D3, a vitamina K2 é 

incrivelmente valiosa para a nossa saúde.

Na White Clinic recomendamos sempre aos nossos pacien-

tes antes e depois das cirurgias suplementos que contém as 

doses certas de D3 e da vitamina K2 / mk7 para obter uma 

melhor recuperação e sucesso nas cirurgias. n
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TIPS & TRICKS

TORNEI-ME MÉDICO DENTISTA E AGORA?

Após a licenciatura e a entrada na Ordem dos Médicos Dentistas é hora de perspetivar o início da 
carreira profissional enquanto médico dentista.

H avendo várias possibilidades, as decisões mais fre-

quentes são: trabalhar por conta de outrem, ou abrir 

um espaço próprio.

Para os que decidem ter um espaço próprio, sozinhos ou 

em conjunto com outros médicos dentistas, este artigo ser-

virá de grande ajuda. A vida enquanto profissional de saúde 

e enquanto empresário começa e com ela surgem questões 

que até aí não se colocaram. 

Mas afinal o que é que um profissional desta nobre área 

precisa de saber e fazer?

Primeiramente o profissional que pretende abrir o seu 

consultório deverá ter em conta as exigências legais que 

uma clínica dentária tem de conter. Não basta que o espaço 

seja agradável e com uma boa luz. Esse espaço tem de cum-

prir algumas exigências legais e arquitetónicas. 

Ou seja: nem todos os locais são licenciáveis para a prática 

da medicina dentária.

A escolha do espaço vai muito para além da boa localiza-

ção do mesmo. O espaço tem que ter acessibilidades, tem 

que ter WC de deficientes, tem que ter pé direito específico, 

tem que ter áreas destinadas à compartimentação interior 

do consultório, prevendo a possibilidade de aquisição de 

equipamentos radiológicos e a sua instalação e tem, tam-

bém de ter capacidade de ajuste futuro a qualquer alteração 

legislativa que venha a ser promulgada. 

Encontrado o espaço ideal para a sua clínica dentária, 

deverá preparar a mesma para o cumprimento de todos os 

requisitos da ERS (Entidade Reguladora da Saúde) e outras 

entidades, de modo que, mais uma vez cumpra as exigên-

cias legais e obtenha uma licença de estabelecimento.

Ao obter a licença de estabelecimento e a certidão de 

registo na ERS poderá começar a exercer a sua atividade. 

Mas atenção, essa licença pressupõe a existência de inúme-

ros procedimentos, documentos e formalidades. Não basta 

colocar um visto no pedido de licença no formulário da ERS. 

Ao colocar os vistos de cumprimento, o médico dentista está 

a responsabilizar-se pela veracidade da informação que afir-

ma estar cumprida na sua instalação. Ou seja: Tem de efeti-

vamente cumprir todos os requisitos! 

No caso de a clínica de medicina dentária ter apenas con-

sultórios, e não exercer a prática radiológica, o Licenciamen-

to na ERS apenas diz respeito ao espaço para a prática dos 

consultórios de medicina dentária. 

No entanto, caso a clínica de medicina dentária quei-

ra prosseguir a prática radiológica (seja com equipamen-

tos intraorais, ortopantomógrafos ou CBCT), a mesma tem 

necessária a previamente de ser objeto de legalização junto 

da APA para depois efetuar o pedido de licença com esta 

componente junto da ERS. 

Nos dias que correm o recurso aos equipamentos de 

radiação ionizante para diagnóstico é imprescindível. Des-

ta forma, ao pensar em abrir uma clínica dentária automa-

ticamente tem de pensar em todas as exigências legais e 

arquitetónicas para conter equipamentos como o intraoral, o 

ortopantomógrafo e o CBCT.

A legalização dos equipamentos de radiação ionizan-

te tem vindo a levantar muitas questões de como fazer e 

de como obter após a entrada em vigor do decreto-Lei n.º 

108/2018 de 03 de dezembro. 

Em primeiro lugar tem de ficar bem assente um ponto 

chave: não poderá usar os seus equipamentos se os mesmos 

não estiverem devidamente legalizados, sob pena de aplica-

bilidade de coimas elevadíssimas, que colocam severamen-

te em causa a subsistência financeira da clínica.  

Desta forma, o melhor é sempre consultar profissionais 

que efetivamente conhecem a lei e a sua aplicação na prá-

tica. Podendo haver resistência nesta procura, sempre se 

adianta que o que se lê no google e nas redes sociais não 

são mais que opiniões, muitas vezes erradas e por isso peri-

gosas de seguir. 

Lembre-se a lei é que efetivamente vale e o seu não cum-

primento leva a sanções financeiras graves. Por isso, não 

se deixe enganar por opiniões que até poderiam ser mais 

simpáticas por não implicarem tantos ajustes, mas que efe-

tivamente não cumprem o normativo legal de todo ou na 

sua integra. 

O processo de legalização dos equipamentos de radiação 

ionizante pode ser simples e rápido. A posição a tomar é a 

de um profissional ativo, preocupado e informado para que 

não tenha surpresas desagradáveis e coimas a pagar que 

podem causar a sua insolvência.

Só após ter a licença ou/e registo dos seus equipamentos de 

radiação ionizante e de ter a devida licença de funcionamento 

na ERS, cumprindo todos os procedimentos exigidos por lei é 

que estará seguro. Seguro no que faz, seguro na possibilidade 

de ter fiscalizações e estar sujeito a contraordenações e segu-

ro para exercer a sua atividade protegendo os pacientes da 

melhor maneira possível, realizando um serviço de excelência.  

Muitas vezes o que parece complexo, facilmente se pode 

ultrapassar com um pouco de organização e ajuda de um 

profissional. n

www.legalin.pt | legalin@legalin.pt
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APA envia ofício de consulta ao Sindicato dos 
Médicos Dentistas

No dia 25 de janeiro de 2022, foi enviado ao Sindicato 
dos Médicos Dentistas (SMD), pela Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), um ofício de consulta no âmbito da 
revisão do Decreto-Lei nº 227/2008, de 25 de novembro 
e da Portaria nº 195/2015, de 30 de junho, a solicitar o 

parecer sobre a proposta apresentada com vista à sua consolidação final no que diz respeito 
aos cursos profissionais dos trabalhadores RPR (formação proteção radiológica de Nível II).
Até ao dia 15 de fevereiro do corrente ano, o SMD irá transmitir o seu contributo, que se 
manterá em linha com o que tem sido negociado com a APA, desde o início de todo este 
processo, onde defendem a redução do número de horas formativas, a redução dos conteú-
dos programáticos (de forma a responder às reais necessidades dos médicos dentistas), o 
alargamento do prazo dos reconhecimentos, entre outras sugestões.
Antecipando o risco de incumprimento perante as atuais circunstâncias, pois acreditam 
haver uma demora relacionada com os trâmites legislativos e governamentais, o SMD teve 
a preocupação de protocolar, sem qualquer interesse económico, com uma entidade alta-
mente credível e de Ensino Superior público, o Curso de Formação em Proteção e Segurança 
Radiológica, aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - Nível 2, no domínio 
das atividades médicas e não médicas unicamente orientado para a medicina dentária cor-
respondendo a 10 ECTS.
O curso aprovado pela APA será automaticamente reconhecido no futuro, permitindo que os 
médicos dentistas possuam a sua situação atual e futura salvaguardada.
Foi ainda negociado com a APA que os médicos dentistas que não consigam a sua vaga 
neste curso antes do dia 2 de abril poderão obter um documento junto do SMD, onde se 
fará referência ao período de espera para a vaga, servindo assim como justificação para 
prorrogação do prazo.

Henry Schein nomeada para a lista de “World´s 
Most Admired Companies” da Fortune, pelo 21.º 
ano consecutivo
A Henry Schein foi nomeada para a lista de “World´s Most Admired Companies” (Empresas 
mais conceituadas a nível mundial) da revista FORTUNE referente a 2022. Trata-se do 21.º 
ano consecutivo em que esse reconhecimento é concedido à empresa. A Henry Schein 
também ficou em primeiro lugar na categoria de “Grossistas: Cuidados de Saúde”, pelo 
quarto ano consecutivo.
“Em nome dos mais de 21.000 membros da equipa Schein, gostaríamos de manifestar o 
quanto nos sentimos honrados com este reconhecimento que nos foi atribuído pela FORTU-
NE”declarou Stanley M. Bergman, Chairman of the Board e Chief Executive Officer da Henry 
Schein, Inc. 
“Desde a fundação da Henry Schein, em 1932, o ADN da nossa empresa tem vindo a desen-
volver-se com base numa cultura de valores profundamente enraizados no nosso compro-
misso relativamente à comunidade, que continua a constituir a pedra angular do sucesso do 
nosso negócio e que se estende a todos os aspetos das nossas operações globais”, conclui.

A segunda edição do curso Aligners4All já tem 
inscrições abertas

Em parceria com a Dental4Learn, a ClearCorrect orga-
nizou a segunda edição do curso Aligners4All, dedi-
cado aos alinhadores transparentes da ClearCorrect.

Este evento irá decorrer de março a julho de 2022 e conta com a presença do orador Dr. 
Pelayo Abando-Gil,
As inscrições já estão abertas.
Mais informações em: geral@dental4learn.com

XVII Jornadas de 
Medicina Dentária

Datas: Dia 19, 20 e 21 de maio
Local: Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade Católica Portuguesa. 

mailto:geral%40manuelneves.com?subject=
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Colgate lança novo PerioGard
A Colgate lançou um sistema eficaz para todos aqueles que sofrem 
de gengivite ou doenças periodontais.
A nova linha Periogard está disponível em hiper e supermercados, 
farmácias e parafarmácias. Reformulada, inclui um sistema inte-
grado composto por escova, dentífrico e elixir, com capacidade de 
combater e proteger contra problemas associados a sangramento, 
irritação e recessão das gengivas, proporcionando a redução da 
acumulação da placa bacteriana e prevenção de cáries.

A nova figura de Responsável pela 
Proteção Radiológica (RPR)
O Decreto Lei nº 108/2018, que estabelece o regime jurídico 
da proteção radiológica, criou a figura de Responsável pela 
Proteção Radiológica (RPR). Este profissional, descrito em 
detalhe no artigo 159º, assume a supervisão das tarefas de 
proteção radiológica na prática clínica e a sua formação segue 
os princípios estabelecidos no Decreto-Lei nº 227/2008. Nesse 
sentido, o “Curso de Formação em Proteção e Segurança Radiológica – Nível 2”, advém da entrada 
em vigor da referida legislação, que transpões para a ordem jurídica interna a Diretiva 2013/59/
Euratom, do Conselho, de 5/12/2013 e que fixa as normas de segurança de base relativas à 
proteção contra os perigos resultantes da exposição a radiações ionizantes e prevê o estabele-
cimento de normas de segurança uniformes destinadas à proteção sanitária da população e dos 
trabalhadores. A designação do RPR representa também um reconhecimento de competências 
profissionais do trabalhador de âmbito sindical. O que é manifestamente diferente do que con-
cerne ao processo de licenciamento ou registo de prática radiológica, que será do domínio das 
empresas ou entidades detentoras das instalações. O RPR, deverá estar munido, até ao referido 
dia 2 de abril, do comprovativo de reconhecimento do nível dois de qualificação, conforme consta 
dos registos de prática. Segundo informações da APA, devido às contingências de mercado, será 
possível solicitar prorrogações desse prazo mediante prova de diligências para a sua obtenção. 

Ordem dos Médicos Dentistas lança campanha de 
alerta para os perigos de teleconsultas de ortodontia 
e aquisição de tratamentos online

A Ordem dos Médicos Dentistas está preocupada com a crescente 
oferta de serviços médico-dentários à distância sem a intervenção 
do médico dentista, incluindo o auto tratamento ortodôntico em 
que o paciente coloca diretamente o aparelho.
Numa campanha inédita, a Ordem alerta os pacientes para as 
consequências graves destes procedimentos sem a presença 
física numa consulta de medicina dentária, sejam resultados de 
qualidade inferior, necessidade de tratamentos adicionais ou, nos 
casos mais graves, danos irreversíveis na saúde oral.
O procedimento envolve na maioria dos casos uma autoavalia-
ção do próprio paciente, por meio de fotografias do tipo “selfie” 
obtidas por telemóvel ou impressões realizadas pelo paciente. 
Depois, são enviados os aparelhos que consideram mais adequa-

dos - geralmente alinhadores, uma das técnicas possíveis, entre outras, em ortodontia - dire-
tamente para o paciente por correio mediante o pagamento de uma verba. A monitorização 
do progresso do tratamento ocorre, maioritariamente ou exclusivamente, sem contacto físico 
do médico dentista com o paciente. Miguel Pavão, bastonário da OMD, avisa que “na grande 
maioria das situações relacionadas com a medicina dentária, incluindo o tratamento ortodôntico, 
é necessária uma interação presencial para garantir a segurança do paciente Por outro lado, e em 
conformidade com as boas práticas clínicas, a evidência científica e a atual formação do médico 
dentista na área da ortodontia, é fundamental que os julgamentos clínicos em que se baseia uma 
proposta de tratamento ortodôntico sejam fundamentados numa avaliação completa da saúde 
oral. E, atualmente, não há substituto efetivo para um exame clínico físico como base para essa 
avaliação”.

Professor Doutor Duarte Marques, Vice-Diretor 
da Faculdade de Medicina Dentária da ULisboa, 
eleito Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Estomatologia e Medicina Dentária

Duarte Marques, Professor de Medicina Den-
tária da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa (FMDUL), foi eleito 
Presidente da SPEMD, Sociedade Portuguesa 
de Estomatologia e Medicina Dentária, para 
o próximo mandato, que terá início em 2022. 
A SPEMD é uma das mais antigas sociedades 

cientificas em atividade com mais de 100 anos de história, que tem como alguns dos 
seus pilares “ contribuir para o progresso cientifico da Medicina Dentária e Estomatologia 
sob todos os seus aspetos, defender o prestígio e dignidade dos seus membros e do seu 
exercício profissional a nível nacional e internacional e representar a Medicina Dentária e 
Estomatologias Portuguesas, como órgão acreditado, junto de outras entidades, designa-
damente sociedades científicas nacionais ou estrangeiras” Esta eleição, que decorreu no 
passado sábado, dia 18 de dezembro de 2021 “significa uma aposta da SPEMD em inovar 
e modernizar mantendo a linha de continuidade, consolidando o que já vem sendo feito 
pelas anteriores direções” declara Duarte Marques, que elege como prioridades do seu 
mandato, com a duração de dois anos, “consolidar o papel da SPEMD a nível nacional e 
internacional enquanto agente ativo na formação pós-graduada, na investigação e na 
literacia em saúde oral”.

6ª edição da Pós-Graduação em Dentisteria 
Adesiva começa já em fevereiro
A sexta edição da Pós-Graduação em Dentisteria Adesiva 
decorre a partir de fevereiro de 2022 e tem como obje-
tivo dar formação pós-graduada a médicos dentistas nos 
conceitos modernos da Dentisteria Adesiva. A Pós-Gradua-
ção em Dentisteria possui um caráter didático com forte 
componente pré-clínica e clínica explorando todo o poten-
cial dos materiais restauradores, combinando diferentes 
abordagens da técnica operatória. Os formadores além de 
terem experiência clínica e conhecimento científico reco-
nhecido na área do programa em que participam, asseguram a revisão e atualização 
contínua dos conteúdos pedagógicos do curso. Neste sentido, ao longo dos próximos 
meses desenvolver-se-ão momentos de formação avançada sustentados numa estrutura 
curricular diferenciada e distinguida no mercado, com uma forte componente científica e 
clínica em pacientes disponibilizados pela instituição.
As candidaturas podem ser feitas através do link: 
https://inscricoes.cespu.pt/posgraduacoes. 
Mais informações em: https://www.cespu.pt/pos-graduacoes/pos-graduacoes/2022/
pos-graduacao-em-dentisteria-adesiva-6-edicao-(gandra)/

Curso de Iniciação à Odontopediatria decorre já 
em março

Haverá mais uma atividade formativa no Cen-
tro de Formação CLINICCA, nos dias 18 e 19 de 
março de 2022, o Curso de Iniciação à Odonto-
pediatria. Este será um curso intensivo, teórico 
e com prática em ambiente de pré-clínico dará 
a todos os alunos a oportunidade de aprende-
rem de forma prática os principais protocolos 
e técnicas de odontopediatria, para cativar os 

pais e as crianças. A referida formação conta com um corpo docente de excelência no 
âmbito da prática odontopediátrica, nomeadamente a Drª Elsa Paiva, a Dr.ª Teresa Xavier, 
a Dr.ª Inês Guerra Pereira e a Dr.ª Joana Frois.
Mais informações em: formacao@celiacoutinhoalves.com

https://inscricoes.cespu.pt/posgraduacoes
https://www.cespu.pt/pos-graduacoes/pos-graduacoes/2022/pos-graduacao-em-dentisteria-adesiva-6-edicao-(gandra)/
mailto:formacao%40celiacoutinhoalves.com?subject=
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“A TECNOLOGIA É AGORA O COMPLEMENTO PERFEITO PARA 
OS PROFISSIONAIS”

A Expodental 2022 será desenvolvida sob o tema “Tecnologia ao serviço dos profissionais”. A 
importância da digitalização da clínica, a comunicação clínica-laboratorial neste novo ambiente, o 
equipamento necessário para um laboratório totalmente digital e os novos materiais e técnicas de 
medicina dentária restaurativa, serão os protagonistas desta edição.

O que se pode esperar da próxima edição da Expodental? 
Quais serão os pontos fortes deste evento?

A importância da digitalização da clínica, a comunicação 

clínica-laboratorial neste novo ambiente, o equipamento 

necessário para um laboratório cem por cento digital, os 

novos materiais e técnicas de medicina dentária restaurati-

va serão os protagonistas desta edição da Expodental 2022. 

Apesar de tudo isto, o primeiro dia do evento terá bastante 

importância devido ao “Dia do Estudante” e à Área de For-

mação.

Paralelamente à feira, está a ser organizado um pro-

grama de apresentações pelas empresas expositoras, que 

terá lugar nos dois pavilhões da feira. São sessões abertas 

a todos os visitantes da Expodental e vamos avançar com 

várias apresentações semelhantes às da última edição, ou 

seja, mais de 60 apresentações. Uma grande novidade nesta 

edição é que a celebração da II Mesa Ibero-Americana será 

chefiada pelo Dr. Óscar Castro, presidente do Conselho Geral 

dos Médicos Dentistas de Espanha e contará com a parti-

cipação das associações e federações que fazem parte da 

Federação Dentária Latino-Americana (FSP) e da Ordem dos 

Médicos Dentistas (Portugal).

Que medidas sanitárias foram tomadas dado o contexto 
pandémico atual?

Como sempre, todas as medidas de segurança, já estabe-

lecidas durante a pandemia, serão seguidas: o uso de más-

caras, gel desinfetante em vários pontos da exposição e a 

distância de segurança, uma vez que a IFEMA tem imple-

mentado mecanismos de gestão de filas e controlo de mul-

tidões, com sinalização do terreno.

Além disso, para evitar multidões na entrada, será obri-

gatório trazer o comprovativo de teste feito e a temperatura 

será medida a todos os visitantes.

Também muito importante é o sistema de ventilação do ar 

implementado nas instalações que garante a renovação do 

ar de acordo com as recomendações da Organização Mundial 

de Saúde.

Com todas estas medidas, a Expodental pode ser garanti-

da como um local 100% seguro para todos os seus visitantes.

A Expodental 2022 é desenvolvida sob o tema “Tecnologia 
ao serviço dos profissionais”. Quais são os desafios, neste 
sentido de inovação e ferramentas digitais, para o avanço, 
promoção e transformação do setor dentário?

A tecnologia é agora o complemento perfeito para os 

profissionais, tanto clínicos como laboratoriais, que, graças 

às novas ferramentas, veem o seu trabalho melhorado em 

termos de precisão e eficiência. As obras ganharam em agi-

lidade e fiabilidade, o que poupa tempo, tanto para os pro-

fissionais como para o próprio paciente. A importância da 

digitalização da clínica, a comunicação clínica-laboratorial 

neste novo ambiente, o equipamento necessário para um 

laboratório cem por cento digital, os novos materiais e técni-

cas de medicina dentária restaurativa, serão os protagonis-

tas desta edição da Expodental 2022.

De que forma é que o Congresso Científico contribui para 
a Expodental? Quais são os principais tópicos que serão 
abordados no Congresso Científico?

O Congresso Científico da Expodental não surgiu como 

resultado da pandemia. No Conselho de Administração da 

FENIN temos vindo a trabalhar neste projeto há vários anos. 

O Congresso Científico Expodental continuará a realizar-se 

em anos ímpares, focando-se na formação prática de profis-

sionais através de workshops e conferências que os atuali-

zarão sobre os avanços e procedimentos mais vanguardistas 

na medicina dentária, com uma área de exposição comercial 

mais pequena porque nos queremos na formação. A Expo-

dental, por outro lado, continuará a ser a feira onde os pro-

fissionais poderão conhecer os mais recentes avanços nos 

equipamentos dentários, bem como os serviços e soluções 

de um setor em constante evolução. Assim que a Expoden-

tal terminar já estaremos a trabalhar na preparação do Con-

gresso Científico Expodental, onde esperemos alcançar, nes-

ta segunda edição, a máxima excelência em conferências e 

formação.

Acredita que esta edição será marcada por um aumento 
de expositores e visitantes? Qual é a sua expectativa?

A expectativa é elevada e muito positiva. Partimos dos 

números que atingimos na edição de 2018, de mais de 

31.000 visitantes de 79 países, e acreditamos que estes 

serão ultrapassados.

O feedback dos diferentes profissionais do setor dentário 

é que tudo aponta para que a Expodental 2022 seja uma 

feira de grande representatividade e uma edição muito 

especial porque será a oportunidade desse tão aguardado 

encontro entre todos os profissionais dentários e indústria 

após o cancelamento da edição anterior, bem como a não 

celebração de outros eventos. Pensamos que teremos mais 

de 300 expositores, uma vez que ao dia de hoje temos 312 

empresas e quase 22.000m2 contratualizados.

Que oportunidades de negócio pode oferecer um evento 
de referência internacional como a Expodental? E como é 
que este evento contribui para impulsionar a atividade da 
indústria dentária?

Neste momento, as expectativas também são muito eleva-

das. Temos muitos fatores: a recuperação do setor após a pan-

demia, as novidades e a tecnologia que será oferecida para 

facilitar o dia-a-dia do profissional, tanto na clínica como no 

laboratório e, claro, todas as facilidades de acesso e as medi-

das de segurança que serão oferecidas aos profissionais para 

que não faltem a este evento tão desejada por todos.

Como vê o futuro do setor dentário em Portugal?
Vejo o futuro como esperançoso e muito positivo. A recu-

peração do setor dentário vai continuar em 2022, superando 

os níveis de crescimento que já tínhamos em 2018 e 2019. 

Por conseguinte, um dos principais objetivos do Conselho de 

Administração da FENIN é continuar a trabalhar em conjunto, 

em todo o sector, para minimizar o impacto pós-COVID no 

setor dentário. n

Sonia Gómara.
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EXPODENTAL 2022: 
O FUTURO PASSA PELA EVOLUÇÃO

A 17.ª edição da Expodental, feira internacional do setor dentário, irá realizar-se entre os 
dias 24 e 26 de março de 2022 sob o tema “Tecnologia ao serviço dos profissionais”

C om um crescimento cada vez mais significativo, tanto ao nível do espaço físico de exposição, como do número de visitantes, a Expodental é o palco onde o setor da medicina dentária 

tem mostrado as últimas inovações, desenvolvimentos tecnológicos e o mundo digital que está a transformar o setor dentário. 

Destinado a médicos dentistas, higienistas, técnicos dentários e assistentes, a Expodental continua empenhada na formação, onde as universidades e centros de formação apresentarão 

os seus programas académicos para a licenciatura, pós-graduação e formação contínua.  Durante a Expodental haverá também um programa completo de conferências para trazer as últimas 

tendências ao público profissional presente no evento.

Empresas portuguesas na EXPODENTAL 2022

Be-int
A próxima edição 

é, segundo a Be-int, 

um primeiro pas-

so para o regresso 

aos grandes even-

tos com presenças 

massivas, como foi o 

caso da Expodentaria 

em Madrid que chegou a ter 60.000 visitantes em três dias. 

Acreditam que este ano o número de visitantes vai ser infe-

rior, principalmente porque ainda há incertezas quanto às 

restrições e protocolos a cumprir para viajar. 

Enquanto distribuidor exclusivo do sistema de implantes 

da SGS na Península Ibérica e com a sua filial em Madrid a 

Be-Int Consulores SLU afirma, neste evento, a sua presença 

no mercado ibérico. 
“Somos uma empresa jovem que cumpre em 2022 o seu 

sexto ano de existência e queremos dizer presente ao merca-

do e agradecer a quem confia nos nossos serviços e produtos”.

Depois de presentes em alguns eventos em período ain-

da incerto em relação à pandemia, estiveram presentes na 

1ª Expodentária Científica em Madrid, em abril de 2021, e 

depois presentes na OMD 2021, em Braga, onde notaram 

ainda alguma hesitação por parte dos profissionais visi-

tantes, mas também uma intenção crescente de voltar aos 

eventos presenciais. 

“Confiamos que a Expodentaria de Madrid em março de 

2022 traga mais visitas que o congresso científico antes 

mencionado. Contamos também com menos restrições 

admitindo ainda que este ano terá menos visitantes que a 

última edição da Expodentária em março 2018 onde tam-

bém estivemos presentes”. 

Apesar de não terem participado, nem organizado nenhum 

evento híbrido, fizeram dois eventos 100% online com a apre-

sentação do seu sistema de cirurgia guiada e um outro evento 

com carácter de formação relacionado com um sistema de 

alinhadores ortodônticos, Clear X, com relativo sucesso. 

Na sua perspetiva, os eventos presenciais permitem 
uma interação e partilha de opiniões, sugestões que no 

online são menos pessoais. As vendas online ainda não 

estão nos seus planos pela estratégia que têm seguido, mas 

admitem que possam questionar essa possibilidade num 

futuro próximo.

O foco desta empresa não são apenas as oportunidades de 

negócio, mas também a atualização dos seus conhecimentos, 

uma vez que nestes eventos têm a oportunidade de ver dife-

rentes opções e ideias para melhorar o dia a dia do setor, do 

profissional e do paciente. “Esta aprendizagem e atualização 

também nos ajuda a melhorar todos os dias”, admitem. 

Com a continuada digitalização na medicina dentária 
atualizaram os vários players do setor com as suas livrarias 

para facilitar a digitalização das clínicas com os seus pro-

dutos. Fizeram ainda a re-apresentação do seu sistema de 

cirurgia guiada, que pela paralisação dos eventos, voltaram 

a recordar o seu conceito.

“Neste momento acreditamos que a digitalização é um 

dos focos do setor porque já é uma certeza que otimiza 

recursos, tempos e tratamentos. Acreditamos também que 

novos materiais vão surgir para reabilitações, mas duradou-

ras e mais estéticas. Respondendo do ponto de vista clínico 

e da exigência do paciente”.

Assim, as expectativas da Be-int passam por consolidar 
a sua presença no mercado ibérico com especial foco em 

Espanha, neste evento em particular, e por outro lado ter a 

oportunidade de conhecer as novidades que se apresentam 

ao setor que acabam sempre por ser uma fonte de informa-

ção e aprendizagem.

 

Douromed
Para a Douromed, as 

expectativas estão mui-

to elevadas para a pró-

xima edição da Expo-

dental, uma vez que a 

pandemia impossibilitou 

a sua realização durante 

dois anos consecutivos. “Consideramos que a Expodental terá 

uma grande adesão, uma vez que todos já estamos “cansa-

dos” da distância e da virtualidade que a pandemia causou”.

Acreditam que é bastante importante participarem nes-

ta feira pelo facto de terem a DouromedIberia sediada em 

Espanha e pela grandiosidade da Expodental, uma vez que 

atrai médicos dentistas de diversos países. 

“Para nós, DouromedIberia, é uma grande oportuni-
dade de mostrar a nossa completa gama de produtos, a 

qualidade da nossa marca própria e afirmar a nossa presen-

ça no mercado enquanto distribuidor”.

Na sua perspetiva, acreditam que os eventos presenciais 

voltarão a ter uma maior adesão, uma vez que é diferente 

ver o produto e falar com a equipa comercial presencialmen-

te e colocar todas as dúvidas e questões no momento. 

“Devido à situação pandémica que atualmente vivemos, 

a parte digital teve um boom enorme, apresentando um 

crescimento acentuado nas vendas. A comodidade, o facto 

da facilitação da compra e a pandemia contribuíram mui-

to para este aumento. O primeiro evento que realizamos 

após a pandemia foi a Expodentária em Portugal, que no 

ano passado se realizou em novembro, em Braga. Esta feira 

não teve a mesma afluência e adesão das últimas realizadas 

antes da pandemia. Acreditamos que o facto de ser o pri-

meiro evento presencial após a pandemia teve influência, 

a juntar à situação de Portugal em novembro estar a atingir 

altíssimos números de casos de COVID-19 por dia”. 

“As oportunidades de negócio são muitas numa feira 

internacional que atrai médicos dentistas de vários países. 

Estas poderão surgir em aparatologia ou em produtos de 

consumíveis. A nossa presença na feira é muito importante 

para reforçar a presença no mercado”, refere.

Para esta feira, a Douromed apresenta um novo produto, 

de uma marca representada pela DouromedIbeira: o Pola 

Rapid da SDI, um novo tratamento de branqueamento em 

consultório, que branqueia os dentes em segurança e em 

apenas 45 minutos.

A Douromed acredita que o mercado da medicina den-
tária está em expansão. “Este é um mercado que está 

em constante evolução para solucionar os problemas dos 

médicos dentistas, apresentado as soluções mais inovado-

ras. Atualmente, verificamos esta evolução em inúmeros 

produtos, que são constantemente melhorados, de forma a 

SLIM MULTI-UNIT
ABUTMENTS

SGS developed multi-unit abutments to have an 
optimal anatomic shape on each gingival height 

in order to achieve the best
possible aesthetics.

P5G
TISSUE LEVEL
IMPLANT

P5D
BONE LEVEL
IMPLANT
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estarem de acordo com as preferências do médico, com o 

objetivo de facilitar o seu trabalho no dia-a-dia”. 

LaserMaq
A LaserMaq é distribuidora 

oficial em Espanha das mar-

cas Fotona e Lasotronix para a 

medicina dentária. Acreditam 

que a presença na Expodental é 

importante para expandir a sua 

quota de mercado.

“Acreditamos que as coisas 

estão lentamente a voltar ao normal e, fruto da vacinação, 

as pessoas ganharam confiança para poder voltar a sair e 

conviver sem limitações. No final do ano passado, quando 

os eventos presenciais voltaram a realizar-se, notamos que 

as pessoas aproveitaram esses eventos para juntar o útil ao 

agradável, para conviver e conhecer novas marcas e produ-

tos”.

É o primeiro grande evento do ano de medicina dentária 

após o início da pandemia. Tem havido uma adaptação 
gradual à nova realidade e os negócios têm crescido. 

A julgar pelo ano transato, no qual obtiveram “resultados 

record, estamos confiantes que a continuidade destes se 

mantenham. O início do ano está a ser igualmente muito 

positivo, pelo que acreditamos que o evento terá uma boa 

afluência”.

O mercado espanhol é bastante maior que o português, 

o que por si só representa uma grande oportunidade para 

a LaserMaq. 

Numa feira internacional de referência como a Expoden-

tal, em que estão representados os principais players do 

mercado, também estão representados os principais clien-

tes do setor. Explicam ssim que esta é uma oportunida-
de única para expor produtos e contactar diretamente 
potenciais clientes. 

Durante os períodos mais “agressivos” da pandemia, a 

LaserMaq apostou bastante na realização de eventos virtuais 

e numa comunicação mais focada no digital, garantindo for-

mação online aos seus clientes.

Apesar de representarem marcas tão conceituadas como 

a Fotona e a Lasotronix, o que facilita bastante o processo de 

venda, os eventos presenciais e as demonstrações dos equi-

pamentos sempre foram um estímulo para a concretização 

dos negócios.

Como novidade, terão o Laser SkyPulse da Fotona, um sis-

tema laser compacto e acessível a todos os médicos dentis-

tas focado principalmente nos procedimentos de Endodon-

tia e Estética dentária como o descolamento de estruturas 

(facetas, coroas, brackets cerâmicos, etc.), apesar de permi-

tir trabalhar outros tratamentos dentários como peri-implan-

tite, dessensibilização ou fotobiomodulação.

Na sua opinião, o futuro passa pela evolução: evolução da 
tecnologia, dos equipamentos e dos tratamentos. 

“O laser representa essa evolução no mercado. É uma tec-

nologia que permite fazer mais e melhor, em menos tempo, 

sendo menos invasivo, menos traumático, originando recu-

perações mais rápidas”, referem.

Acreditam que o futuro começa pela educação/formação 

dos médicos dentistas, sendo que é necessário introduzir 

estes conceitos e tecnologias nas licenciaturas e mestrados, 

para que os novos médicos dentistas entrem no mercado 

de trabalho com um conhecimento mais atualizado relativa-

mente às práticas atuais. 

Lusobionic Group
A Lusobionic Group é uma empresa 

portuguesa que, não obstante, tem neste 

momento uma sede em Madrid e conta 

com uma equipa de sete pessoas a tra-

balhar o mercado espanhol. “Somos tão 

espanhóis quanto portugueses”. 

Para este grupo, a Expodental costuma ser um evento 

muito "sui generis". 

“Ao contrário de grande parte dos eventos europeus 

similares (excepto IDS), não há um congresso associado, e, 

portanto, o foco dos médicos dentistas está somente nos 

produtos e serviços em disposição. É habitualmente muito 

gratificante para os expositores”. 

Quando questionados sobre a possibilidade dos eventos 

presenciais voltarem a ser o que eram em termos de par-

ticipação e convívio social, a Lusobionic explica que esta é 

questão latente e complexa, uma vez que este tipo de even-

tos já vinham a perder algum fulgor antes da pandemia se 

instalar. “Longe vão os tempos em que o cliente se tinha que 

deslocar a uma feira para ver as novidades”. 

Se por um lado não têm apostado nos chamados even-

tos "híbridos", as vendas online é todo um outro tema que 

já merece toda a sua atenção, estando a investirem nesse 

sentido. 

A Lusobionic irá oferecer um caminho cada vez mais 
digital aos seus clientes. “Facilitar e percorrer esse cami-

nho com eles é a melhor forma de acrescentarmos valor em 

2022. Com a equipa que temos e o valor que acrescentamos 

aos nossos clientes, tenho a certeza de que vão surgir muitas 

oportunidades”.

Partilham ainda a visão de que o futuro será risonho.  

“Numa rápida retrospetiva vemos a evolução do mercado 

nos últimos cinco anos e só podemos ficar entusiasmados 

com o que vem aí. Faremos, seguramente, parte desse 

futuro!”

Ravagnani Dental
Como empresa que investe 

bastante na presença neste 

tipo de eventos e com presen-

ça na Península Ibérica há 18 

anos, a Ravagnani Dental afir-

ma que a participação nesta 

feira é sem dúvida importante. 

“Não só temos oportunida-

de de observar a dinâmica do 

mercado em Espanha e sermos inspirados por tal, é uma 

oportunidade única de estar em contacto presencial com os 

nossos clientes e com quem nos visita pela primeira vez”. 

Após um período difícil para todos os setores no mundo 

inteiro devido à pandemia, a Ravagnani está bastante entu-

siasmada com a ideia de retornar à Expodental, uma vez 

que traz muita proximidade com o público em Espanha e é 
uma oportunidade para discutir ideias e perceber quais 
as necessidades destes profissionais fora dos seus quo-
tidianos. 

Por outro lado, a Ravagnani reconhece a fase de transi-

ção que ainda está em curso e os seus desafios.  “Quere-

mos acreditar que retomaremos a um “período pré-COVID”, 

porém tentamos adaptar-nos a esta nova realidade em que 

se comunica e nos relacionamos com clientes de uma for-

ma um pouco diferente. Esse foi o real desafio: manter a 

proximidade com o nosso público quando se promovia a 

distância”. 

Sem dúvida que de forma geral a comunicação entre as 

pessoas aumentou no contexto virtual. E internamente, a 

Ravagnani teve que se adaptar à nova realidade fazendo 
ainda mais uso das plataformas virtuais de comunica-
ção. Disponibilizaram sempre uma loja online completa e 

desde o início da pandemia que essa ferramenta continuou 

a ser uma opção para os seus clientes. No entanto, a equipa 

comercial manteve-se sempre disponível para os clientes, 

quer de forma presencial, respeitando todas as normas de 

segurança, quer virtualmente,

Parte da missão da Ravagnani Dental é o investimento na 

pesquisa das melhores ofertas do mercado para o profissio-

nal da medicina dentária. 

Nos últimos anos procuraram dar a conhecer a vanguar-

da da tecnologia. Nesse sentido, além do vasto portofólio 

de produtos necessários a qualquer clínica, (como as essen-

ciais unidades dentárias, equipamentos de esterilização, ar e 

aspiração, sedação consciente, etc) apresentaram uma sele-

ção de equipamentos que anunciam uma nova premissa de 

prática dental. Destacam scanners intraorais, scanners 3D, 

impressoras e unidades de cura, raio x panorâmicos extrao-

rais e fresadoras, dos fabricantes RAY, SHINING3D e REDON. 

E, claro, os visitantes poderão contar com uma equipa alta-

mente qualificada que irá apresentar e demonstrar esta 

gama digital.

Um feira internacional abre muitas portas de negócio. 
As possibilidades são inúmeras e o leque de oferta é de tal 

maneira vasto que torna-se impossível de, no mínimo, não 

serem inspirados pelas tendências desta prática. 

Para esta empresa, esta é uma oportunidade fantástica 

de construir ou reforçar redes de contacto e de renovar o 
feedback das necessidades dos profissionais da medici-
na dentária. 

“Não é meramente uma montra -  participar num evento 

como a Expodental é estar mergulhado num “ecossistema” 

de informação e aprendizagem”.

“O avanço da tecnologia ganhou um ritmo galopante. Em 

todas as áreas. Discutivelmente, a área da saúde é o setor 

que mais vantagens retira desta progressão. E já temos pro-

vas bastante claras de que maravilhas estão a acontecer na 

saúde mundial graças às tecnologias aplicadas”. 

Partindo deste princípio, a Ravagnani antecipa um futuro 

muito risonho para o mercado da medicina dentária. 

Cada vez mais, os princípios dos produtos dentários 

partem do conforto. Conforto para o profissional e para o 

paciente. A imagem da ida ao médico dentista como uma 

experiência muito desagradável está cada vez mais ténue 

e essa mudança advém muito das novas revelações de 

equipamentos que garantem mais precisão e rapidez nos  

tratamentos. 

“Assim, antecipamos um advento tecnológico com um 

espectro muito alargado de possibilidades de tratamento. 

Ele está a acontecer, já há muitos profissionais a partilharem 

desta experiência e cada vez mais curiosos prestes a faze-

rem a transição. E, claro, a Ravagnani está ainda mais empe-

nhada em fazer parte desta nova era”, conclui. n
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MORDIDA CRUZADA POSTERIOR EM ODONTOPEDIATRIA – A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Introdução
As más oclusões dentárias são um problema de saúde 

pública devido à sua elevada prevalência e constituem a ter-

ceira prioridade de saúde oral segundo a Organização Mun-

dial de Saúde, podendo afetar as funções de mastigação, 

deglutição, respiração e fala, bem como,  ter um impacto 

estético e psicossocial negativo1.

Existem vários tipos de más oclusões dentárias, sendo  a 

mordida cruzada posterior na dentição decídua uma das que 

apresenta maior prevalência1, 2. Para a correção desta má 

oclusão, existem  atualmente várias terapêuticas, nomeada-

mente a ortopedia funcional dos maxilares (OFM). 

A OFM é o ramo da medicina dentária cujo objectivo é 

remover interferências indesejáveis durante o crescimento 

e desenvolvimento fisiológico das estruturas estomatogná-

ticas, actuando directamente sobre o sistema neuromuscu-

lar que comanda o desenvolvimento ósseo dos maxilares, o 

qual pode levar os dentes a ocuparem as sua posições fun-

cionais e estéticas. Esta forma de atuação deve criar novos 

reflexos posturais e outra dinâmica mandibular que produza 

e mantenha a harmonia do sistema estomatognático3.

Caso clínico
Paciente de cinco anos, género masculino, compareceu 

pela primeira vez na consulta de odontopediatria em Janeiro 

de 2016.

Em relação à história clínica não apresentava anteceden-

tes médicos relevantes; realizou aleitamento artificial com 

fórmula para lactente até aos 2 anos de idade e hábito de 

sucção de chupeta até aos 4 anos; a mãe apresentava mor-

dida cruzada.

Após a motivação e instrução de hábitos dietéticos e 

higiénicos, procedeu-se ao exame clínico, e  observou-se 

mordida cruzada posterior direita, desvio da linha média 

para a direita e assimetria facial à direita (figuras 1, 2 e 3).

Após a realização de exames complementares de diag-

nóstico: radiografias extra-orais (ortopantomografia e teler-

radiografia de perfil da face) (figuras 4 e 5), modelos de 

estudo e análise cefalométrica, o paciente foi encaminhado 

para a consulta de terapia da fala/miofuncional, na qual foi 

identificada preferência mastigatória à direita e hipertonia 

muscular no lado direito. O paciente foi ainda encaminha-

do para consulta de fisioterapia, por apresentar assimetria 

postural.

Após estudo e discussão do caso com o responsável do 

paciente, optou-se pela ortopedia funcional dos maxilares, 

nomeadamente pela utilização de um aparelho removível 

de ortopedia funcional dos maxilares (SN12) (figura 6). Após 

6 meses de utilização activa foi possível corrigir a mordida 

cruzada posterior apresentada. Após este período o pacien-

te usou o mesmo aparelho durante mais 6 meses apenas 

para dormir. Entre os 6 e os 10 anos de idade o paciente foi 

reavaliado em consultas periódicas semestrais, observando-

-se neste período que a oclusão se manteve estável (figura 

7). Durante este mesmo período manteve acompanhamento 

pontual com a terapia da fala/miofuncional e fisioterapia. 

Aos 10 anos (figura 8 e 9),  iniciou o uso de um novo apare-

lho ortopédico funcional (SN1), durante a noite, de  forma a 

garantir a estabilidade do tratamento. Neste momento, com 

11 anos, não apresenta mordida cruzada posterior, desvio da 

linha média, nem assimetria facial e postural, continuando a 

usar o aparelho ortopédico funcional apenas durante a noite 

(figuras 10, 11, 12 e 13).

Foi obtido o consentimento informado para a utilização 

das imagens.

Discussão
A mordida cruzada é uma má oclusão que pode ter etio-

logia multifactorial, nomeadamente: hereditária, trauma-

tismos, hábitos de sucção prolongados, patologias do foro 

otorrinolaringológico e de imunoalergologia, bem como, 

interferências dentárias1,2.

Desde o nascimento, as crianças através da respiração 

nasal, aleitamento materno e mastigação bilateral de alimen-

tos duros, secos e fibrosos  promovem o correto desenvolvi-

mento do aparelho estomatognático4. Pelo contrário, hábitos 

de sucção não nutritiva prolongados, como a chupeta, biberão 

e sucção digital, a respiração oral  e mastigação predominan-

temente unilateral podem contribuir para  o incorrecto desen-

volvimento das arcadas dentárias e consequente aparecimen-

Figura 1 e 2. Fotografias extra-orais 2016 (5 anos).

Figura 3. Fotografia intra-oral 2016 (5 anos).

Figuras 4 e 5. Exames complementares de diagnóstico radiográfico (ortopantomografia e telerradiografia) - 2016 (5 anos).
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to de más-oclusões5. A mordida cruzada posterior pode assim 

surgir devido a uma posição baixa da língua devido à sucção, 

com falta de impulsão da língua no palato e aumento da ativi-

dade dos músculos das bochechas que provoca uma alteração 

da pressão muscular na arcada superior2,5.

Na verdade, não é consensual na literatura científica se os 

hábitos nocivos e a respiração oral têm um papel na etiopa-

togenia das más oclusões. Apesar desta controvérsia, sem-

pre que associados à má oclusão, estes influenciam de modo 

considerável o prognóstico do tratamento e por isso devem 

normal de crescimento dento-esquelético se deve a fatores 

genéticos e ambientais, a maioria pensa que a obstrução 

das vias aéreas superiores, resultando em respiração oral, 

altera o padrão de crescimento craniofacial2,6,7. Além disso, 

são frequentes os problemas médicos e sociais relacionados 

com o cansaço por falta de sono, que é interrompido pela 

respiração oral e pela apneia, como a perturbação de hipe-

ratividade e défice de atenção1,2.

No caso apresentado, embora o paciente não apresentas-

se antecedentes médicos relevantes, nomeadamente a nível 

respiratório, fez uso prolongado de biberão e usou chupeta 

até aos 4 anos, apresentava fator hereditário para a existên-

cia de mordida cruzada posterior à direita, alteração postural 

e assimetria facial, lado preferencial de mastigação â direita 

e hipertonia muscular na face no lado direito. 

 É plausível pensar que estes terão sido os fatores etio-

lógicos causais da mordida cruzada posterior no lado direi-

to. Nestes casos, a OFM, juntamente com a colaboração de 

outras valências como a terapia da fala e a fisioterapia, é 

uma forma de tratamento possível que permite  reorientar 

o crescimento e desenvolvimento das arcadas dentárias de 

uma forma equilibrada.

Conclusões
Em Odontopediatria é determinante o diagnóstico preco-

ce de alterações dentárias, ósseas e musculares de modo 

a prever, planear e orientar o desenvolvimento dentário e 

músculo-esquelético. Sendo que a intervenção precoce é 

fundamental para que a criança possa desempenhar de for-

ma correta as suas funções de mastigação, deglutição, res-

piração e fala.

O médico dentista tem assim um papel fundamental na 

identificação precoce das más oclusões e no seu tratamento 

ou encaminhamento para outras áreas de especialidade. n

Figura 12. Fotografia intra-oral  2021 (11 anos). Figura 13. Aparelho ortopédico funcional 2021 (SN1).

Figuras 8 e 9. Exames complementares de diagnóstico radiográfico (ortopantomografia e telerradiografia) - 2020 (10 anos).

Figura 6. Aparelho ortopédico funcional (SN12). Figura 7. Fotografia intra-oral 18 meses após utilização de aparelho 
ortopédico funcional

Figura 10 e 11. Fotografias extra-orais  2021 (11 anos).

ser eliminados para garantir um crescimento fisiológico fun-

cional adequado das arcadas dentárias2,5.

Adicionalmente, na literatura está descrito que fatores 

ambientais podem conduzir a má oclusão, incluindo hábitos 

alimentares, como a tendência atual de consumo de alimen-

tos de consistência mole com redução das forças mastigató-

rias e desmame precoce6. 

Em relação à influência da respiração no desenvolvimen-

to craniofacial, existem diversas publicações na literatura. 

Embora alguns autores acreditem que a alteração do padrão 
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PERIODONTITE AGRESSIVA NUM PACIENTE JOVEM. 
ABORDAGEM REABILITATIVA CONSERVADORA MINIMAMENTE 
INVASIVA

* Eduardo Anitua DDS, MD, PhD 

Introdução
A doença periodontal agressiva foi definida no consenso 

de periodontologia de 1999 como uma patologia periodontal 

que acomete jovens sem patologias associadas e com histo-

rial familiar de doença periodontal. Esta patologia é caracte-

rizada pela rápida perda de inserção dentária e elevada per-

da óssea num espaço de tempo relativamente curto1-3. Por 

afetar pacientes jovens e gerar grande destruição, produ-

zem-se quadros de atrofia óssea muito grave em pacientes 

jovens, o que torna a resolução dos casos complexa do pon-

to de vista da obtenção da conformidade estética e funcio-

nal, além de serem pacientes que devem ser submetidos a  

check-ups regulares uma vez reabilitados, dado que a possi-

bilidade de ocorrência de inflamação e peri-implantite é um 

facto4,5. Em defesa deste conceito, existem recomendações 

sobre a reabilitação de implantes coexistentes com dentes 

acometidos por periodontite, encontrando-se trabalhos que 

defendem que a manutenção dos dentes é possível sem 

colocar em risco a reabilitação do paciente e outros onde se 

recomenda evitar estes dentes pelo efeito potencialmente 

prejudicial nos implantes 6-10. Neste tipo de pacientes, com 

doença periodontal agressiva, onde as nossas restaurações 

com implantes devem ser mantidas na boca, previsivelmen-

te afetados por diferentes fatores que podem produzir per-

das ósseas em torno dos implantes e tecidos moles peri-im-

plantares variáveis, a manutenção de dentes-chave pode ser 

um benefício e não um ponto negativo. Conseguir manter 

os dentes, embora à priori tenham um prognóstico ques-

tionável nas restaurações com implantes, pode ser benéfico 

para manter o esquema oclusal, assim como a propriocep-

ção, que com as restaurações com implantes é grandemente 

perdida quando não há dentes presentes11-14. Alcançar um 

bom esquema oclusal, baseado na propriocepção e na dis-

tribuição das tensões nas partes-chave da mordida, tanto na 

máxima intercuspidação quanto nos movimentos excursivos 

mandibulares, juntamente com a correta manutenção perio-

dontal e peri-implantar, pode ser a chave para o sucesso no 

tratamento com implantes dentários em casos de periodon-

tite agressiva em pacientes jovens, como o caso apresenta-

do abaixo15-17. 

 

Caso clínico
Apresentamos o caso de um paciente de 35 anos, fuma-

dor, com doença periodontal agressiva avançada e má higie-

ne oral, que veio ao nosso centro a solicitar tratamento res-

taurador com base em implantes dentários, pois havia feito 

vários tratamentos com próteses removíveis que falharam. 

No exame intraoral, podemos observar periodontite avança-

da, perda de inserção na maioria dos dentes, mau controlo 

da placa bacteriana e uma prótese removível não adaptada 

ancorada em dentes móveis (figuras 1 e 2). Na radiografia 

inicial, observámos a perda óssea horizontal que a maxila 

e a mandíbula apresentam, com áreas de acometimento 

em forma de cunha mais acentuadas e dentes sem suporte 

ósseo, além de cárie e restos radiculares (figura 3). 

Procedemos à extração dos dentes com um prognóstico 

impossível, regenerando os alvéolos com PRGF-Endoret® e 

conservando peças dentárias chave em ambos os arcos, o 

que nos permitirá fazer provisórios suportados durante a pri-

meira fase de cicatrização da exodontia, bem como manter 

a propriocepção. Para este efeito, são mantidos os caninos 

superiores e inferiores, os quais são esculpidos para aplicar 

sobre eles a prótese provisória, bem como dois molares infe-

riores com um bom prognóstico (37 e 46), sendo todos os 

dentes retidos submetidos a uma manutenção periodontal 

exaustiva (figuras 4-6). 

Duas semanas após as extrações, com a cicatrização dos 

tecidos moles, iniciamos a inserção dos implantes mandi-

bulares. Para o fazer, realizamos uma TAC de planeamento. 

Nela podemos observar que há uma reabsorção horizontal 

extrema na área correspondente aos incisivos inferiores, o 

que nos faz optar por implantes de plataforma e diâmetro 

reduzido (figura 7 e 8), sendo neste caso o implante selecio-

nado para ambos os incisivos laterais a repor um implante 

de plataforma de 3,0 e 7,5 mm de comprimento. No resto 

dos implantes inferiores, são escolhidos os diâmetros maio-

res dependendo da altura e largura da crista óssea residual. 

Os implantes inseridos na área de 32 e 42 são colocados 

com boa estabilidade inicial (35 Ncm), pelo que procede-

mos à realização de carga imediata desta área, colocando os 

transepiteliais multi-im no mesmo procedimento cirúrgico 

(figuras 9 e 10). O resto dos implantes inseridos são deixa-

dos em duas fases cirúrgicas. 

Três meses após as extrações, inicia-se a abordagem do 

implante maxilar. Nos cortes da TAC de planeamento, pode-

mos observar que há um défice de altura em toda a maxila, 

sendo mais acentuado no segundo quadrante, na área cor-

respondente aos molares. Nesta zona existe apenas 1 mm 

de osso residual e por esta razão está planeado um levanta-

mento do seio através de uma abordagem lateral em simul-

tâneo com a inserção dos restantes implantes que, como 

podemos ver, são curtos e extracurtos para evitar técnicas 

acessórias mais complexas (figuras 11 e 12). Após a inser-

ção dos implantes superiores, espera-se a consolidação do 

enxerto ósseo do seio esquerdo e cinco meses mais tarde 

procede-se à inserção dos implantes nesta área, deixando 

todos os implantes superiores no lugar. Neste momento, 

opta-se pela exodôncia dos caninos superiores e inferiores, 

uma vez que se deterioraram periodontalmente, e também 

são confecionadas próteses de carga progressiva tanto para 

a arcada superior como para a inferior (figuras 13 e 14).

As próteses de carga progressiva são mantidas durante 

quatro meses, período durante o qual os tecidos gengivais 

amadureceram, com algumas áreas a apresentar leve reces-

são. A oclusão está estável neste momento e decide-se ini-

ciar a confeção das próteses definitivas (figuras 15 e 16). 

Figuras 1 e 2. Imagens intraorais do caso em que podemos observar perda óssea e mau controlo da placa bacteriana por parte do paciente. 

Figura 3. Radiografia inicial. Podemos ver a perda óssea horizontal com 
áreas onde não há suporte ósseo para alguns dentes, além de cáries 
destrutivas e restos radiculares. 
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Figuras 4-5. Imagens após extrações, regeneração com PRGF-Endoret®, escultura de caninos para provisórios e manutenção periodontal inicial. Figura 6. Radiografia após extrações e tratamento periodontal inicial. 

Figuras 7 e 8. Imagens da TAC de planeamento correspondente à área dos incisivos inferiores. Nesta área existe um importante compromisso horizontal, razão pela qual optámos por implantes 3.0. 

Figuras 9 e 10. Imagem intraoral dos implantes inseridos em 32 e 42, bem como a radiografia pós-operatória. É confecionada uma prótese de resina apara-
fusada sobre os transepiteliais. 

Figuras 11 e 12. Imagens do planeamento dos implantes superiores. Podemos ver como há uma perda horizontal generalizada que nos faz planear a inserção de implantes curtos e extracurtos e uma elevação sinusal convencional para o 
segundo quadrante. 
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Figura 13. Planeamento do implante inserido na zona de elevação do seio. Figura 14. Prótese de carga progressiva superior e inferior utilizando barras articuladas. Com este tipo de 
elemento confecionamos próteses de forma simples e cómoda, para podermos adaptar a oclusão em diferentes 
momentos do tratamento. 

Figuras 15 e 16. Imagens das próteses provisórias antes do início a confeção das próteses definitivas. 

Figuras 17 e 18. Criação das estruturas por Cad-Cam após digitalizar os parâmetros oclusais obtidos com as próteses provisórias. 

Figuras 19 e 20. Molde montado sobre a estrutura para ser testado no paciente e fazer as correções estéticas e oclusais necessárias. 

Estas são feitas com estruturas Cad-Cam fresadas (figuras 17 

e 18), tendo a prótese de transição do paciente como ponto 

de partida o molde virtual. Uma vez obtida a estrutura, é 

montado sobre ela um molde, para que possa ser testado no 

paciente. Desta forma podemos corrigir os parâmetros esté-

ticos que necessitamos no próprio paciente antes de avançar 

e finalizar a prótese (figuras 19 e 20). Finalmente, a prótese 

aparafusada é terminada em metal-cerâmica transepitelial, 

alcançando os parâmetros estéticos e funcionais desejados 

e preservando os molares inferiores para garantir a proprio-

cepção do paciente (figuras 21 e 22). Desta forma passámos 

de uma situação inicial com uma doença periodontal agres-

siva e descontrolada para uma cavidade oral reabilitada com 

implantes dentários saudáveis e com manutenção correta do 

ponto de vista da doença periodontal e peri-implantar, como 

podemos ver nas imagens iniciais e finais e na radiografia 

final aos 3 anos de acompanhamento (figuras 23-26). 

Discussão
A abordagem de casos com doença periodontal agressiva 

é um desafio, principalmente devido à idade dos pacien-

tes e às possíveis exigências estéticas, deparando-nos, em 

muitos casos, com perda óssea generalizada inicial. O pri-

meiro dos desafios que devemos enfrentar é a extração dos 

dentes em mau estado e a regeneração do alvéolo residual 

para atingir o volume ósseo inicial máximo, o que nestes 

casos é ainda mais importante16,17. O uso do PRGF-Endoret® 

na regeneração do alvéolo pós-extração traz-nos vantagens 

como a redução da inflamação pós-operatória, melhor epi-

telização (mais rápida e com maior espessura gengival), 

maior regeneração óssea na área tratada e osso regenerado 

de maior qualidade e densidade. Portanto, trata-se de uma 

técnica autóloga, previsível e sem complicações decorren-

tes do seu uso, pelo que podemos considerá-la uma técnica 

segura18-22. Uma vez regenerados os defeitos e realizadas as 

extrações, o segundo ponto de vital importância é a repo-

sição dos dentes perdidos por meio de implantes dentários. 

Nestes casos com perda óssea complexa derivada da doença 

periodontal, o ponto de partida para a colocação do implan-

te geralmente não é o melhor. Portanto, devemos recorrer a 

técnicas minimamente invasivas, como implantes curtos e/

ou estreitos, para obter resultados previsíveis mesmo nes-

sas circunstâncias23,24. Implantes separados curtos e estreitos 

mostraram taxas de sobrevivência semelhantes a implantes 
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de diâmetro e comprimento convencionais. A maior dúvida 

poderia advir da combinação de ambas as características, 

como neste caso clínico em que, em alguns dos implantes, 

ocorrem ambas as circunstâncias. Recentemente, houve 

estudos que fizeram um apanhado do uso de implantes cur-

tos com menor diâmetro, gerando uma revisão publicada 

em 2018, de acordo com a qual os implantes com menos 

de 7 mm de comprimento e menos de 3,5 mm de diâmetro 

têm uma sobrevivência semelhante aos implantes de com-

primento convencional, com perda óssea após três anos de 

acompanhamento de 0,5 mm23. A procura de soluções pouco 

invasivas com alta previsibilidade e a preservação do maior 

volume ósseo intacto possível para o futuro, principalmente 

1.  Bäumer A, Weber D, Staufer S, Pretzl B, Körner G, Wang Y. Tooth loss in aggressive periodontitis: Results 25 years after active 
periodontal therapy in a private practice. J Clin Periodontol. 2020 Fev;47(2):223-232. 

2.  Armitage, G. C. (1999). Development of a classification system for peri-odontal diseases and conditions. Annals of Periodontology, 4, 1–6. 

3.  Lang, N, Bartold, P M, Cullinan, M, Jeffcoat, M, Mombelli, A, Murakami, S, Van Dyke, T. (1999). Consensus report: 
Aggressive periodontitis. Annals of Periodontology, 4, 53–53. 

4.  Sgolastra F, Petrucci A, Severino M, Gatto R, Monaco A. Periodontitis, implant loss and peri-implantitis. A meta-analysis. Clin Oral 
Implants Res. 2015 Abr;26(4):e8-e16. 

5.  Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A. Periodontally compromised vs. periodontally healthy patients and dental implants: a 
systematic review and meta-analysis. J Dent. 2014 Dez;42(12):1509-27. 

6.  Ivanovski S, Lee R. Comparison of peri-implant and periodontal marginal soft tissues in health and disease. Periodontol 2000. 2018 
Fev;76(1):116-130.

7.  Slots J. Periodontitis: facts, fallacies and the future. Periodontol 2000. 2017 Out;75(1):7-23. 

8.  Amerio E, Mainas G, Petrova D, Giner Tarrida L, Nart J, Monje A. Compliance with supportive periodontal/peri-implant therapy: 
A systematic review. J Clin Periodontol. 2020 Jan;47(1):81-100. 

9.  Clark D, Levin L. In the dental implant era, why do we still bother saving teeth? Dental Traumatology. 2019;35:368–375.

10. Greenstein G, Cavallaro J Jr, Tarnow D. Dental implants in the periodontal patient. Dent Clin North Am. 2010 Jan;54(1):113-28. 

11.  Curtis DA, Sharma A, Finzen FC, Kao RT. Occlusal considerations for implant restorations in the partially edentulous patient. J Calif 
Dent Assoc. 2000 Out;28(10):771-9. 

12.  Taylor TD, Wiens J, Carr A. Evidence-based considerations for removable prosthodontic and dental implant occlusion: a literature 
review. J Prosthet Dent. 2005 Dez;94(6):555-60.

13.  Meyer G, Fanghänel J, Proff P. Morphofunctional aspects of dental implants. Ann Anat. 2012 Mar 20;194(2):190-4. 

14.  Hsieh WW, Luke A, Alster J, Weiner S. Sensory discrimination of teeth and implant-supported restorations. Int J Oral Maxillofac 
Implants. 2010 Jan-Fev;25(1):146-52.

15.  Meyer-Bäumer A, Pritsch M, Cosgarea R, El Sayed N, Kim TS, Eickholz P, Pretzl B. Prognostic value of the periodontal risk 
assessment in patients with aggressive periodontitis. J Clin Periodontol. 2012 Jul;39(7):651-8

16.  Hazan-Molina H, Zigdon H, Einy S, Aizenbud D. Periodontal and space maintenance considerations for primary teeth presenting 
with aggressive periodontitis: a case report. Pediatr Dent. 2012 Mai-Jun;34(3):254-8. 

17.  Kim KK, Sung HM. Outcomes of dental implant treatment in patients with generalized aggressive periodontitis: a systematic review. J 
Adv Prosthodont. 2012 Nov;4(4):210-7. 

18.  Anitua E, Andia I, Ardanza B, Nurden P, Nudern AT. Autologous platelets as a source of proteins for healing and tissue 
regeneration. Thromb Haemost 2004;91:4-15.

19.  Anitua E. Plasma rich in growth factors: preliminary results of the use in the preparation of future sites for implants. In J Oral Maxillofacial 
Implants 1999;14:57-63.

20.  Anitua E, Orive G. Trattamento dei difetti post-estrattivi mediante la tecnología PRGF: casi clinici. Italian Oral Surgery 2010;9:115-129.

21.  Anitua E, Murias-Freijo A, Alkhraisat MH, Orive G. Clinical, radiographical, and histological outcomes of plasma rich in growth 
factors in extraction socket: a randomized controlled clinical trial. Clin Oral Investig. 2015 Abr;19(3):589-600. 

22.  Anitua E, Pino A. The Management of Postsurgical Wound Complications with Plasma Rich in Growth Factors: A Preliminary Series. Adv 
Skin Wound Care. 2020 Abr;33(4):202-208.

23.  Pommer B, Mailath-Pokorny G, Haas R, Buseniechner D, Millesi W, Fürhauser R. Extra-short (< 7 mm) and extra-narrow 
diameter (< 3.5 mm) implants: a meta-analytic literature review. Eur J Oral Implantol. 2018;11 Supl 1:S137-S146. 

Referências Bibliográficas

em pacientes jovens como o caso que nos preocupa, deve 

ser a nossa linha orientadora. 

Conclusões
A regeneração dos alvéolos em pacientes com doença 

periodontal, principalmente em casos agressivos e pacien-

tes jovens, pode ser abordada com PRGF-Endoret® de for-

ma segura e previsível. No caso de pacientes periodontais 

com doença grave, a coexistência das peças dentárias que 

possam ser preservadas com os implantes inseridos é uma 

alternativa segura, desde que o paciente esteja comprome-

tido com a manutenção periodontal e o planeamento do 

caso seja cuidadoso. 

Poder evitar próteses removíveis e colocar provisórios 

sobre os implantes desde o primeiro momento melhora sig-

nificativamente a qualidade de vida do paciente. n

Figuras 21 e 22. Imagens das próteses finalizadas, colocadas no paciente. 

Figuras 23-26. Imagens comparativas da situação inicial e final do paciente. Na radiografia final passados três anos podemos observar a estabilidade do tratamento realizado com manutenção periodontal e peri-implantar sem perda óssea. 
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