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EDITORIAL

A bril é o mês da liberdade, da renovação e da esperança, por excelên-

cia. No mês em que se celebra a Páscoa e se renovam, qual folha em 

branco, as intenções e o propósito de cada um de nós, enquanto seres com 

livre-arbítrio, continuamos a assistir a atos desumanos sem qualquer arre-

pendimento ou compaixão. Há quem diga que depois de nos tornarmos 

adultos, a vida que escolhemos, em cada decisão que tomamos, como 

CEOs, gestores, médicos dentistas, professores, pais, filhos, amigos, cole-

gas ou nos torna “bitter” ou “better”! Não há meios termos. Escolher a 

segunda opção, é o que define o nosso valor, pois o que valemos é nem 

mais, nem mais menos, a consequência direta dos valores pelos quais 

vivemos, pelos quais somos.

 

Entretanto, voltamos aos congressos e formações presenciais, mas num 

novo normal. Sempre que é possível o presencial transmitisse à distância, 

faz-se presente perto, mas também longe. E já perguntamos se não há 

um link para assistir, se não vamos poder rever a gravação...E já começa-

mos a acumular links, phones sintonizados em conferências, com afazeres 

em casa, no trabalho, na família. Multitasking para não perder nada, em 

altura nenhuma. Porque agora há várias formas de lá estar. Que diga o 

presidente Zelensky, que nunca imaginou estar em tantos parlamentos 

em tão curto espaço de tempo. Embora sendo as suas palavras marcantes 

por verdadeiras e simbólicas, é pelo que faz, ao fazer-se presente, que os 

valores democráticos da justiça e liberdade que representa, ganham força. 

 

E se é o que fazemos, mais do dizemos, que mostra o que efetivamente 

valemos, não posso deixar passar este editorial sem fazer uma referência 

à última conferência que o Dr. João Pimenta proferiu este mês, em Barce-

los. O Dr. João Pimenta é daqueles seres humanos que escolheu a segun-

da opção. Um visionário, à frente da sua época, mente inquieta própria 

dos inconformados. Só a estas mentes, está reservada a verdadeira força 

motriz de fazer diferente, inovar e deixar marca. E se há coisa em que a 

medicina dentária tem de estar unânime, é que o Dr. João Pimenta deixa 

a sua marca. A sua impressão digital na medicina dentária portuguesa, na 

forma de estar, de a pensar, de a fazer evoluir. O Dr. João Pimenta é um 

puro, não tem filtros. Como os charutos que já o vi apreciar. Dono de um 

carisma ímpar, as suas conferências são sempre exemplo disso mesmo, 

exemplo de um artista que se formou em medicina dentária. E que sorte 

que a medicina dentária portuguesa tem em que ele faça parte dela! 

 

Um estudo que continua a decorrer na Universidade de Harvard, e que 

já dura há 80 anos, continua a demonstrar que as pessoas que se mostram 

mais felizes e com maior esperança de vida, são as que mantêm laços 

relacionais fortes. Segundo o cientista social professor em Harvard, todos 

temos duas curvas da felicidade na vida. A primeira dura até aos nossos 

40-45 anos e está diretamente relacionada com a nossa “inteligência fluí-

da”, a que nos permite inovar, criar, desenvolver trabalho ativo e relacio-

nar a felicidade com a aquisição de coisas e objetivos. A segunda curva da 

felicidade começa depois dessa idade, e relaciona-se com a “inteligência 

cristalizada”, a sabedoria que advém das nossas relações e de como as 

nossas ações e sucessos são postos ao serviço do outro. A primeira curva 

centra-se no “eu”. E a segunda no “outro”. À medida que avançamos na 

carreira e na vida, aquilo que parece trazer felicidade à primeira curva: 

a fama, o dinheiro, o prazer e o sucesso não servem a segunda curva. O 

que preenche a segunda curva, segundo este autor, são: a fé, a família, os 

amigos e o serviço aos outros.

Há pessoas que vivem sempre na primeira curva. Outras só descobrem 

a segunda muito tarde na vida. O segredo é intercetá-las o mais cedo 

possível. Para mim, o Dr. João Pimenta, é um exemplo de alguém que 

intercetou estas curvas há algum tempo. Um médico dentista de sucesso 

e prazeres, cuja sabedoria com que eleva os que o continuarão na profis-

são e reconhece os que, na vida são a sua razão de viver, fazem dele um 

homem especial. Um homem que já compreendeu claramente que, na 

vida, tudo se resume a três ações: servir-nos das coisas, amar as pessoas 

(e não o contrário) e louvar o divino! n

Célia Coutinho Alves, médica dentista

Especialista em Periodontologia pela OMD

Doutorada em Periodontologia pela 

Universidade Santiago de Compostela
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CONVIDADO DO MÊS

O “COMO” E O “PORQUÊ” ESTÃO FORA DE MODA…

cilmente entenderá a prótese. Um total alheamento sobre a 

atividade clínica acentua esta falta e cava um fosso cada vez 

maior à medida que a medicina dentária avança e os trata-

mentos evoluem na sua complexidade. 

 

Esta cultura nega por preconceito tudo o que está asso-

ciado a sistemas de produção porque qualquer conotação 

fabril ou industrial tem uma carga negativa pois os artesãos 

“vivem num mundo” em que a qualidade é assegurada por 

um indivíduo , porque sabe “truques”, sabe resolver proble-

mas à sua maneira, e é muito jeitoso de mãos, ignorando 

que o simples facto de haver uma “sua maneira” pode por si 

só querer dizer que é errada, e que por ironia muitos desses 

problemas “resolvidos” são criados por si e por um processo 

produtivo enviesado. 

 

Tudo o que é formulação, padronização ou sistematiza-

ção, é mau porque retira a individualidade ao trabalho do 

TPD e reduz a oportunidade de desenvolver a sua vertente 

artística. Este bloqueio e preconceito limita a busca de um 

compromisso possível entre o melhor de dois mundos onde 

não existe qualidade sem cumprimento de requisitos, que 

cada vez mais o TPD desconhece, colocando a sua energia 

maioritariamente no “papel de embrulho”. 

 

Entender os fundamentos de cada passo do fabrico, pro-

tocolar processos e exigir condições prévias para a execução 

eficiente, são utopias que muitos lamentam não atingir, mas 

a maioria teme aplicar. Muito mais fácil exorcizar responsa-

bilidades do que as tomar na devida medida, e com base 

nessas dotar-se das capacidades, para de forma competente 

executar o fabrico e responder por ele. De tal modo che-

gámos ao ponto de comparar uma prótese dentária a um 

eletrodoméstico procurando equiparação quanto á garantia 

sobre o fabrico. Como se a expectativa de durabilidade de 

um tratamento dentário com recurso a uma prótese dentária 

devesse estar limitada por uma garantia legal prestada pelo 

fabricante da prótese, que em vez de a produzir para que 

acompanhe a vida do tratamento, a possa realizar para durar 

o tempo da garantia. 

 

A linguagem, essencial para a comunicação entre pares é 

outro dos problemas da classe dos TPD, pois queixando-se 

desde sempre de dificuldades de comunicação com os clí-

nicos, raramente se esforçaram por falar a sua linguagem, 

e qualquer tentativa de a nivelar é vista como preciosismo 

ou vaidade. 

 

E o tempo! Esse foge, difícil de controlar sendo uma rea-

lidade que boa parte dos laboratórios só são viáveis econo-

micamente porque distorcem a variável “tempo” e seriam 

inviáveis trabalhando oito horas por dia, cinco dias por sema-

na, sem se darem conta que só por si, esse facto remete para 

uma revisão dos processos produtivos, dos protocolos de tra-

balho, e da organização e planeamento da atividade. 

 

Mas para tudo é preciso uma base de conhecimento. Até 

para encontrar o erro e o corrigir. Pelo contrário, e ao que 

parece, errar enobrece os homens e por si só, transmite 

experiência, chegando mesmo a ser recomendável. 

 

Assim chegámos aqui, e nesta fase da história um TPD 

dispõe-se a trabalhar com materiais e processos que não 

domina, mas são novidade, sem formação e com resultados 

piores que os que antes obtinha. Delega decisões ou pede 

ajuda a comerciais para as tomar, e por vezes, trabalha em 

cima de prévias decisões arbitrarias e genéricas porque des-

se modo não se envolve na responsabilidade de as tomar 

com critério e com base em conhecimento. Assim e por hoje 

proponho a reflexão, e como ferramenta de autoanálise a 

observação do gráfico anexo em versão simplificada, basea-

do nos trabalhos de David Dunning e Justin Kruger dos quais 

junto uma referência. Até à próxima… n

Kruger, J. and Dunning, D., 1999. Unskilled and unaware of it: How difficulties in 
recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of 
Personality and Social Psychology, 77(6), pp.1121-1134

Bibliografia

Luis Macieira, TPD.

S er Técnico de Prótese Dentária (TPD) não é fácil! 

Esta é provavelmente a última frase deste texto que reú-

ne consenso entre a classe dos TPD. Fortemente marcada por 

uma origem artesanal, esta profissão sofre hoje mais com as 

desvantagens dessa origem do que beneficia das vantagens 

que dela provém. Fortemente enraizados na cultura de arte-

são, os TPD prendem-se a dogmas e perdem quanto a mim 

nesta altura da história a melhor oportunidade para valori-

zar a sua profissão, mas sobretudo, melhorar a sua perfor-

mance e a qualidade dos dispositivos que fabricam. 

 

Nos últimos 20 anos assistimos a uma mudança tecnoló-

gica assinalável nos processos de fabrico de próteses dentá-

rias, e o “saber” em prótese dentária deixou de ser a capa-

cidade de produzir fisicamente uma peça, para hoje, com 

alguns cliques esse passo estar garantido e passar a ser o 

“como” e “porquê” de cada aspeto a distinguir os resulta-

dos. Nunca, por isso, o conhecimento foi tão importante! Ao 

invés disso a tecnologia e os recursos agora existentes são 

frequentemente usados para produzir mais, mais rápido, e 

mais barato; chegando estes a ser os protagonistas, em vez 

dos resultados obtidos. Quem se atrever por exemplo reali-

zar uma conferência ou formação, sem palavras como, “digi-

tal” ou “novo(a)”, arrisca no mínimo uma reação de desinte-

resse. O “como” e o “porquê” estão fora de moda!

 

Parte de um tratamento, a prótese dentária deve ser 

entendida como tal e não apenas como um artefacto pres-

crito e em condições de ser instalado. Para isso falta desde 

a formação de base, mas sobretudo na cultura profissional 

do TPD, a noção de que se não entender o tratamento, difi-
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CRÓNICA

SOU ÁGUIA… NUNCA CUCO OU MELRO DE 
BICO AMARELO

PIMENTA NA LÍNGUA

E ste mês é o do meu adeus aos palcos dos Congressos de Medicina Dentária, onde durante muitos anos gostei de estar, 

de partilhar conhecimento, de mostrar uma certa faceta de actor.

Com efeito e depois de no dia 9 de Abril ter feito em Portugal, na cidade onde trabalho e vivo há 41 anos a minha “Last 

Dance”, Barcelos, com os brilhantes colegas que escolhi, e que serão mencionados numa notícia desta revista, parto para 

Florianópolis onde, no Congresso Clínica, organizado pelo Prof. Baratieri, farei “A ÚLTIMA”.

E lá, a milhares de quilómetros, ao lado de “monstros” como Florin Cofar, Mintrone, Tetsuji Aoshima, Joana Garcês, Paulo 

Monteiro, Hirata, Kina, Gustavo Giordanni, Bocabella, Clavijo e tantos outros, contarei a “minha história”… uma história que 

só alguns podem contar…

Faço-o num dos melhores Congressos do Mundo da Estética, num País que me respeita, e que tem uma das melhores medi-

cina dentária que conheço. Quando fui nomeado Académico Honorário da Academia Brasileira de Odontologia eu senti-me 

acarinhado num País que sabe honrar quem merece.

Por cá continuam alguns a olhar para o seu umbigo, sempre com uma mente toldada por preconceitos, em que os medío-

cres são muitas vezes “elevados” e os bons rejeitados.

Vivemos num País em que muitas vezes se chamam estrangeiros a fazerem conferências em congressos nacionais, nomea-

damente no Congresso da OMD, pagando-se bem, em detrimento de grandes valores nacionais, sendo esses nacionais figu-

ras de proa em grandes eventos mundiais. Numa só palavra…Lamentável…

Vou contar dois exemplos de propostas que fiz à OMD para a programação do seu Congresso e que nunca foram aceites.

Há muitos anos, numa altura em que se discutia a toxicidade da amálgama de prata, propus trazer a Portugal o Prof.  

Olympio Faissol, a maior autoridade mundial na época sobre o tema para um frente a frente com algum português que 

pudesse defender o contrário, e havia alguns, até académicos.

Nunca se realizou, e adivinhe-se lá as razões…até argumentaram que o assunto nem sequer era discutível, pois a “evidên-

cia científica” era evidente.

A verdade era outra, e até hoje nunca tive uma explicação cabal.

Há alguns anos propus uma mesa redonda com o tema “O passado, o presente e o futuro da implantologia dentária” em 

que seriam intervenientes Vasconcelos Tavares, João Caramês, Gil Alcoforado, Manuel Neves e eu mesmo. Cheguei mesmo 

a dizer ao Presidente da Comissão Científica da OMD para ser ele a moderar essa mesa. Convenhamos que um painel destes 

era apetecível em qualquer Congresso…ou não?...

No primeiro ano a desculpa foi que o programa estava completo. No segundo ano que iria ser proposto… até hoje…NADA… 

Nem sei se alguma vez foi proposto em plenário do douto conselho...se foi não foi aprovado...se não foi pior ainda.

Como o meu filho focou no passado dia 9, “a música” que toquei durante muitos anos foi desagradável a certos interesses 

e a certas pessoas. Mas podem ter a certeza que tudo o que fiz e disse, mas mesmo TUDO, foi no interesse sócioprofissional 

de uma classe que vejo… perdendo “a classe”, sem força política, parecendo que está quase “ao abandono”.

A partir do dia 29, depois de “A ÚLTIMA” estarei mais para os meus amigos, a minha família e a minha clínica privada, ten-

tando deixar um legado aos meus, baseado na ética, na frontalidade, na “classe”.

Àqueles que me tentaram tirar penas e até asas, e eles sabem que eu sei quem são, digo-vos abertamente: só me deram 

força para voar mais alto e ver-vos bem de cima…

Nasci nas Aves e como diz Meg Lima, “a águia tem vocação para as alturas. Aprenda a voar alto. Não se limite a voar na 

tempestade. Seja como a águia que voa acima da tempestade. E acima da tempestade o céu continua azul, o sol continua 

brilhando, porque lá o tempo continua lindo. Tenha a visão da águia.”

Sou águia…nunca fui cuco, matreiro, manhoso, ardiloso…querendo fazer o seu ninho no ninho dos outros.

Muito menos melro de bico amarelo… n

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

BAIXA DOSE DE NALTREXONA OU LDN- LOW DOSE NALTREXONE, 
NA CONSULTA DA DOR 

O que é o LDN?
A naltrexona é um antagonista competitivo dos recetores 

opióides oralmente ativo. Foi aprovado pela primeira vez 

em 1984 para o tratamento da dependência de opióides. 

Para esta indicação, a naltrexona é tomada em doses de 

50mg a 100mg por dia. A naltrexona, em baixas doses, refe-

re-se a uma dose que é cerca de 1/10 da dose corrente. A 

dosagem máxima, por dia, de LDN é de 4,5 mg para a maio-

ria dos pacientes que tomam baixas doses de naltrexona. 

A toma pode começar com 0,5mg a 1,5mg e passar para a 

dose de manutenção. As ações analgésicas e anti-inflama-

tórias que a naltrexona tem nessa dose baixa não ocorrem 

nas doses mais altas. Em doses mais baixas, a naltrexona 

pode aumentar a produção de opióides endógenos, fator 

benéfico para o controlo de doenças inflamatórias crónicas 

tais como o cancro. Embora o LDN tenha sido usado clinica-

mente desde a década de 1980, só na última década é que 

aumentaram as publicações sobre a eficácia desta terapia. 

LDN para doença crónica 
Uma das primeiras condições de dor crónica estudadas 

com LDN foi a fibromialgia. Essa condição de dor crónica 

envolve dores musculoesqueléticas em todo o corpo acom-

panhadas de fadiga e dificuldades cognitivas. Os medica-

mentos anti-inflamatórios típicos geralmente não funcio-

nam para a dor da fibromialgia. Estudos em pequena escala 

mostraram que o LDN pode efetivamente reduzir a dor da 

fibromialgia em mulheres – até 57% em uma série de estu-

dos exibiram uma redução significativa na dor. Metade dos 

participantes relatou sentir grandes melhorias com o LDN 

após o tratamento.

O LDN tem sido prescrito para uma variedade de outras 

condições de dor, incluindo diferentes tipos de dor neuropá-

tica e dor orofacial. Em geral, o LDN é prescrito como parte 

de uma estratégia mais ampla de alívio da dor que envolve 

mudanças no estilo de vida, fisioterapia e terapias comple-

mentares.

Dor Orofacial
Os distúrbios da dor orofacial podem envolver a cabeça, 

a face e o pescoço. As condições de dor que afetam essas 

áreas podem ser complexas e requerem conhecimento 

especializado para diagnosticar. Os tipos mais comuns de 

dor orofacial que os médicos dentistas encontram enqua-

dram-se na categoria de distúrbios temporomandibulares, 

que envolvem a musculatura da face e às vezes são cha-

mados de distúrbios musculoesqueléticos. Muitos pacientes 

estão familiarizados com um distúrbio temporomandibular 

específico chamado disfunção da articulação temporoman-

dibular (ATM). Os sintomas podem incluir dor ao mastigar, 

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

dores de cabeça e dor facial. Certos tipos de dor orofacial 

podem ser cíclicos – estes sintomas podem desaparecer ou 

retornar novamente mais tarde.

Há uma variedade de fisioterapia e soluções caseiras para 

o tratamento de certos tipos de dor orofacial. A fisioterapia, 

com a ajuda de um profissional, pode ser eficaz. A farma-

coterapia para condições como a ATM geralmente envolve 

AINEs, anestésicos locais e corticosteróides, embora vários 

outros tratamentos, como injeções de Botox e antidepressi-

vos, às vezes também podem ser aplicados. O LDN tem sido 

considerado um medicamento com poucos efeitos colaterais 

e de baixo custo para pacientes com distúrbios de dor oro-

facial crónica.

A maior controvérsia no campo da farmacoterapia da dor 

nos últimos anos tem sido a ampla prescrição de medica-

mentos opióides. Uma razão pela qual o LDN é promissor é 

que oferece uma possível alternativa aos opióides que têm 

um alto potencial de dependência. Para condições crónicas, 

como dor orofacial, que podem exigir tratamento contínuo 

ao longo de meses e anos, o LDN pode ser uma alternativa 

de baixo custo e sem potencial de dependência que ajudam 

no alívio da dor. 

Como é administrado o LDN para dor 
orofacial?

A naltrexona em baixas doses é mais frequentemente 

prescrita para ser tomada uma vez ao dia antes de dormir. 

Como a dose necessária não está comercialmente disponí-

vel, a mesma deve ser feita por uma farmácia de medica-

mentos manipulados. Na White Clinic utilizamos o LDN não 

só em casos de dor orofacial, mas também em pacientes 

com doenças crónicas e como terapia complementar em 

pacientes bruxómanos. Existe evidência relevante que 

demonstra que este medicamento, com vários estudos fei-

tos nos EUA, deve fazer parte do “arsenal” de medicamentos 

dos médicos dentistas. n

Use of low-dose naltrexone in the management of chronic pain conditions – Journal of the 

American Dental Association

The use of low-dose naltrexone (LDN) as a novel anti-inflammatory treatment for chronic 

pain – Clinical Rheumatology 

Orofacial pain management: current perspectives – Journal of Pain Management 

Bibliografia

A naltrexona em baixas doses ou Low Dose Naltrexo-

ne (LDN) tem vindo a ganhar aceitação numa ampla 

gama de campos médicos. Os seus reduzidos efeitos colate-

rais, juntamente com o seu elevado potencial para melhorar 

a qualidade de vida dos pacientes com doenças crónicas, 

fazem do LDN um suplemento crítico na cura destas doen-

ças. Numa revisão ampla da literatura científica publicada 

no Journal of the American Dental Association, os autores 

concluíram que:

A naltrexona, em baixas doses, é uma alternativa no tra-

tamento médico de distúrbios da dor crónica, pois atua como 

um novo anti-inflamatório e imunomodulador. 

O LDN pode ser utilizado em casos de dor orofacial, pois as 

condições de dor orofacial têm características semelhantes 

com outros distúrbios de dor crónica.

Um dos maiores riscos de prescrever um medicamento 

opioide para dor crónica é a dependência. Como o LDN não 

é um opióide, e não causa dependência, não tem efeitos 

semelhantes aos dos opiáceos, sendo assim considerado um 

tratamento promissor para milhões de pacientes com dor 

crónica.

Zirkonzahn Portugal  –  Luis Macieira  –  Tel +351 217 586 269  –  zirkonzahnportugal@clix.pt
Zirkonzahn Worldwide  –  Tel +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

COMPONENTES PARA MAIS DE
140 SISTEMAS DE IMPLANTES

ATÉ 30 ANOS 
DE GARANTIA

ANÁLOGO DE LABORATÓRIO

FERRAMENTAS

TAMPA DE CICATRIZAÇÃO

PILAR DE IMPRESSÃO WHITE SCANMARKER WHITE METAL 
SCANMARKER

SCANANALOG

ZIRKONZAHN MULTI UNIT 
ABUTMENT NON HEX

ZIRKONZAHN MULTI UNIT 
ABUTMENT 17°

PARAFUSO DE PILAR 
EM METAL 

PARAFUSO DE PILAR 
EM ZIRCONIA

LOC-CONNECTOR

SCANMARKER

RAW-ABUTMENT® HEX

BASE EM TITÂNIO NARROW 
NON HEX

BASE EM TITÂNIO NARROW 
HEX

BASE EM TITÂNIO CÔNICA 
NON HEX

BASE EM TITÂNIO PARALELA 
HEX

BASE EM TITÂNIO CÔNICA 
NON HEX K85

BASE EM TITÂNIO PARALELA 
HEX K85

BASE EM TITÂNIO NON HEX K80 
ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

BASE EM TITÂNIO HEX K80 
ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

TUDO A PARTIR DE UMA ÚNICA FONTE
Todos os componentes protéticos para mais de 140 sistemas de implantes são produzidos nos nossos locais de produção Molaris I e Molaris II no Tirol do Sul.

https://jada.ada.org/article/S0002-8177%2820%2930634-6/fulltext#%20
https://link.springer.com/article/10.1007/s10067-014-2517-2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3937250/


Zirkonzahn Portugal  –  Luis Macieira  –  Tel +351 217 586 269  –  zirkonzahnportugal@clix.pt
Zirkonzahn Worldwide  –  Tel +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

COMPONENTES PARA MAIS DE
140 SISTEMAS DE IMPLANTES

ATÉ 30 ANOS 
DE GARANTIA

ANÁLOGO DE LABORATÓRIO

FERRAMENTAS

TAMPA DE CICATRIZAÇÃO

PILAR DE IMPRESSÃO WHITE SCANMARKER WHITE METAL 
SCANMARKER

SCANANALOG

ZIRKONZAHN MULTI UNIT 
ABUTMENT NON HEX

ZIRKONZAHN MULTI UNIT 
ABUTMENT 17°

PARAFUSO DE PILAR 
EM METAL 

PARAFUSO DE PILAR 
EM ZIRCONIA

LOC-CONNECTOR

SCANMARKER

RAW-ABUTMENT® HEX

BASE EM TITÂNIO NARROW 
NON HEX

BASE EM TITÂNIO NARROW 
HEX

BASE EM TITÂNIO CÔNICA 
NON HEX

BASE EM TITÂNIO PARALELA 
HEX

BASE EM TITÂNIO CÔNICA 
NON HEX K85

BASE EM TITÂNIO PARALELA 
HEX K85

BASE EM TITÂNIO NON HEX K80 
ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

BASE EM TITÂNIO HEX K80 
ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

TUDO A PARTIR DE UMA ÚNICA FONTE
Todos os componentes protéticos para mais de 140 sistemas de implantes são produzidos nos nossos locais de produção Molaris I e Molaris II no Tirol do Sul.

https://www.zirkozahn.com
mailto:info%40zirkozahn.com?subject=
mailto:zirkozahnportugal%40clix.pt?subject=
https://www.zirkozahn.com


www.jornalden tistry.pt12

NOTÍCIAS

“Comer Bem, Sorrir Melhor” vai abranger cinco mil 
alunos do primeiro ciclo dos agrupamentos escolares 
de 14 municípios

A Ordem dos Médicos Dentistas e 
a Ordem dos Nutricionistas (ON) 
estão a lançar o projeto “Comer 
Bem, Sorrir Melhor” que ao longo 
de 15 meses vai acompanhar 
cinco mil alunos, entre os seis 
e os dez anos, da Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões 
(CIMVDL). O projeto abrange os 
22 agrupamentos escolares dos 
14 municípios que integram a 
CIMVDL. Dados nacionais mos-
tram que 30% das crianças entre 

os seis e os oito anos têm excesso de peso, sendo que 12% tem obesidade e 45% tem cáries.  
Com este projeto pretende-se avaliar a atual situação das crianças da CIMVDL e aferir, através de 
um questionário adaptado às suas idades, os seus conhecimentos alimentares e de higiene oral.
Miguel Pavão, bastonário da OMD, explica que “as doenças orais partilham fatores de risco com 
as principais doenças não comunicáveis, como as patologias cardiovasculares, a diabetes ou o 
cancro, e estão estreitamente relacionadas com muitas delas. O que as estatísticas mostram 
é que em grupos socioeconómicos desfavorecidos a literacia em saúde é muito baixa e isso 
condiciona fortemente e negativamente os hábitos alimentares e de higiene oral das crianças 
com consequências para toda a vida”. 

Dentsply Sirona anuncia parceria estratégica para 
melhorar saúde oral na Europa 
A Dentsply Sirona anunciou a sua parceria 
com a Plataforma para Uma Melhor Saúde 
Oral na Europ. Esta plataforma é uma inicia-
tiva conjunta da Associação para a Educação 
Dentária na Europa (ADEE), do Conselho dos Chefes de Medicina Dentária Europeus (CECDO), da 
Associação Europeia de Saúde Dentária (EADPH), da Fundação para a Saúde Oral e da Região 
Pan-Europeia da Associação Internacional de Investigação Dentária (PER-IADR), e de um vasto 
leque de Membros Associados. 
O seu objetivo é melhorar a saúde oral e a prevenção das doenças orais - bem como combater 
as desigualdades e desafios da saúde oral, especialmente entre populações vulneráveis, como 
crianças e adolescentes, idosos e pessoas com necessidades especiais. 
Com esta parceria, a Dentsply Sirona expandirá ainda mais o seu papel no reforço da conscien-
cialização em torno da importância de uma melhor saúde oral e do papel crítico que a saúde oral 
desempenha na melhoria da saúde geral de cada pessoa. 

OMD reforça expetativas com continuação de 
Marta Temido como Ministra da Saúde

A Ordem dos Médicos Dentistas espera que a continuação de Marta Temido no Governo, 
como titular da pasta da saúde, vá permitir reformar o Programa Nacional de Promoção 
da Saúde Oral (PNPSO) e encontrar uma solução definitiva para as carências nesta área no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
Para o bastonário da OMD, Miguel Pavão, “é com grande expetativa que vejo a recon-
dução da ministra da Saúde. Ela vai ter nesta legislatura todas as condições necessárias 
para dotar o SNS de um verdadeiro programa de saúde oral, que permita dar resposta às 
necessidades de todos os cidadãos. Temos um Governo de maioria absoluta e as verbas do 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ou seja, estabilidade política e financiamento 
para avançar com reformas estruturais e acabar com experiências-piloto que se eternizam 
em respostas curtas e sem resolver os problemas de fundo”.
A OMD tem defendido uma reforma profunda no PNPSO, nomeadamente, uma mudança 
no cheque-dentista, a criação de uma carreira de medicina dentária no SNS e um plano 
estratégico que permita reduzir o número de vagas nas faculdades, bem como dar aos 
atuais profissionais formação e capacitação para outras vertentes, como é o caso da inter-
venção mais comunitária e preventiva.

No caminho do sucesso com o óxido de zircônio 
Zolid

Este ano, a Amann Girrbach comemora 
dois aniversários importantes: há 15 anos a 
empresa produziu, pela primeira vez, blocos de 
óxido de zircônio para a fabricação de próteses 
dentárias, e, há exatamente dez anos, foi lan-
çada a marca de sucesso mundial, Zolid. Para 
esta comemoração, a partir de agora, os clien-
tes recebem dez anos de garantia em todos os 
materiais Zolid. Além disso, ao longo de todo o 
ano, a Amann Girrbach lançará diversos webi-

nars relacionados ao material óxido de zircônio, usando o hashtag #nosurprisezirconia. A 
Amann Girrbach foi uma das primeiras empresas a fabricar óxido de zircônio para próteses 
dentárias, 15 anos atrás. Cinco anos mais tarde, devido à crescente demanda por óxidos 
de zircônio cada vez mais estéticos e à necessidade de mais rentabilidade e segurança do 
processo, a Amann Girrbach lançou a marca Zolid. Com Zolid, os usuários tiveram à dispo-
sição, pela primeira vez, peças em bruto CAD/CAM, que atingiam uma estética elevada 
sem a necessidade de trabalhosos processos de revestimento. Desde então, a empresa 
tem vindo a desenvolver continuamente os respetivos materiais e métodos de processa-
mento: atualmente, as peças em bruto, como Zolid Gen-X, permitem realizar restaurações 
realistas com gradiente de cor integrado em 16 cores VITA. 

XXI Congresso Nacional da APHO acontece já em junho
A Associação portuguesa de Higienistas Orais (APHO), 
à semelhança dos anos anteriores, irá realizar o seu 
XXI Congresso Nacional nos dias 3 e 4 de junho de 
2022 em Lisboa no Ramada Lisbon Hotel.
Mais uma vez, o principal objectivo é proporcionar 
aos higienistas orais dois dias de partilha e atualiza-
ção de conhecimentos na sua área profissional com 

um programa científico que promete ser vasto e atual e que, como tem sido hábito, terá a 
participação dos oradores.
Terá também a já habitual e completa exposição de casas de materiais dentários e produtos 
farmacêuticos com as suas novidades, sem esquecer o momento do jantar do Congresso em local 
ainda não definido.  Mais informações em: www.apho.pt

R-One Plus apresenta sistema especial de suporte 
multibloco

É agora possível trabalhar sem a necessidade de unidades adicionais 
graças ao tanque de água integrado, compressor e com sistema de 
filtragem. As suas aplicações possibilitam fresar inlays, onlays, face-
tas, pontes coroas e pilares pré-fabricados em apenas um dia, o que 
permite economizar tempo de produção com um fluxo de trabalho 
rápido.  O R-One Plus possui um sistema especial de suporte mul-
tibloco. Desta forma, blocos cad constituídos por até seis materiais 
vitrocerâmicos podem ser acomodados num único suporte. Esta novi-
dade está disponível em duas versões: Chairside para vidro-cerâmica 

(quatro eixos) e Chairside para premill e GC. Apresenta uma fresagem a húmido, vidro-ce-
râmica premill e uma potência de 0,75KW.
Mais informações em: comercial@ravagnanidental-portugal.com 

https://www.apho.pt
mailto:comercial%40ravagnanidental-portugal.com?subject=
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MALO CLINIC contrata médicos dentistas ucranianos 
que fugiram da guerra e envia bens para 
refugiados

A MALO CLINIC decidiu apoiar a integração 
de profissionais de saúde oral ucranianos, 
tendo já avançado com a contratação de 
duas médicas dentistas que fugiram da 
guerra para Portugal. Após uma rápida 
avaliação curricular, entrevista presen-
cial e “day on the job”, as profissionais 
foram integradas na equipa da MALO 
CLINIC de Lisboa, desempenhando fun-
ções de assistentes dentárias enquanto 
aguardam o processo de regularização da 
situação de acreditação profissional junto 

da Ordem dos Médicos Dentistas. 
A mobilização da administração e das equipas a nível nacional permitiu enviar mais de 
duas centenas de caixas com cerca de quatro toneladas de material e equipamento médico, 
alimentos, bens de higiene pessoal, roupa e agasalhos para a fronteira da Ucrânia com a 
Polónia, em articulação com diversas instituições a operar no terreno.
Para os ucranianos que se refugiam em Portugal, a MALO CLINIC está ainda a trabalhar no 
sentido de colocar a excelência da sua equipa médica e a inovação das suas soluções ao 
serviço daqueles que necessitam de cuidados de medicina dentária. Nesse sentido, em arti-
culação com entidades de apoio à integração dos refugiados, está a avançar já com consultas 
de medicina dentária para responder a casos urgentes.
Pedro Mateus, CEO da MALO CLINIC, afirma: “A MALO CLINIC e a sua equipa estão solidários 
com o povo ucraniano e decididos em apoiar os que lá ficaram e os que chegam a Portu-
gal. Sinto orgulho enorme na mobilização da equipa, pois o esforço conjunto que fizemos 
demonstra que a cultura da MALO CLINIC transformou-se e está melhor do que nunca. Cui-
damos dos nossos e dos outros”.

Dr. Rui Falacho eleito Presidente da SPERO
O Doutor Rui Falacho foi eleito, em assembleia 
geral, Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Estética e Reabilitação Oral - SPERO (anterior-
mente também designada por SPED), por una-
nimidade dos sócios ativos da mesma. O Dou-
tor Falacho sucede desta forma ao Dr. Manuel 
Neves, Professor Doutor Paulo Júlio Almeida e 
Professor Doutor Joao Carlos Ramos na presi-
dência da SPERO, adicionando este cargo de 
responsabilidade ao seu curriculum científico 
e sócio-profissional nacional e internacional, 
no qual acumula também a distinção de Presi-

dente da European Academy of Digital Dentistry.
A nova Direção da SPERO conta com nomes familiares no panorama da medicina dentária e 
prótese dentária portuguesas, nomeadamente com os seguintes elementos:
Vice-Presidente: Dr. José Francisco Basto
Tesoureiro: Dr. Raphäel Gameiro
Secretários: Dr. Pedro Samōes e Doutora Mariana Brito Cruz
Membros: Dra. Elisabete Costa, Dr. João Malta Barbosa

Jornadas de Medicina Oral da FMDUL estão de volta
As Jornadas de Medicina Oral da 
FMDUL decorrerão nos dias 19 e 20 de 
maio de 2022, estando de regresso ao 
seu modelo presencial e às instalações 
da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa, no Auditório 
Prof. Armando Simões dos Santos.
Estas jornadas científicas tendem a ser 
um momento de grande importância, 
quer na partilha científica das três 
áreas da saúde oral (medicina dentá-
ria, higiene oral e prótese dentária) 
quer no convívio entre os inúmeros 
estudantes e docentes. Sob o lema 
“Investe hoje no sucesso de amanhã”, 
o objetivo é aprimorar o ensino de 
forma a potenciar o pensamento crí-
tico e abrir horizontes para os novos 
avanços.
A 35ª edição decorrerá em formato 

híbrido, de modo a incluir o maior número de estudantes, profissionais de saúde nacionais 
e até internacionais.
Será possível participar deste evento de modo presencial ou online e como já é habitual, 
durante todo o evento, irão existir exposições de pósteres científicos com trabalhos desen-
volvidos das diversas áreas. 
Nos meses de abril e maio realizar-se-ão ainda os cursos hands-on. 
As inscrições já estão abertas.
Mais informações em: https://jornadasfmdul.com

V Meeting SOPIO
Data: 14 de maio de 2022
Local: Auditório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa
Convidados: João Gaspar, Frank Zastrow, Ricardo Kern, Miguel Peñarrocha Diago, Mariano 
Del Canto Pingarrón e Luís Bessa 

Curso Ortodontia e Ortopedia Dentofacial 
Orador: Dr. Bernardo “Coco” Garcia 
Datas: 
Módulo 1 - 25 e 26 de junho de 2022
Módulo 2 - 7 e 8 de outubro de 2022 + 9 de outubro de 2022 (Discussão Casos Clínicos) 
Módulo 3 - 3 e 4 de fevereiro de 2023 + 5 de fevereiro de 2023 (Discussão Casos Clínicos) 
Horário: 9h00-13h00 e 14h00-18h00
Local de Formação: Hotel Tivoli Oriente 
Mais informações em: https://www.orthoportugal.com/espacorto

https://jornadasfmdul.com
https://www.orthoportugal.com/espacorto
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ANTEVISÃO

“APTPD PRETENDE MARCAR E FAZER EVOLUIR A PROFISSÃO 
QUE REPRESENTA”

Depois de sucessivos adiamentos desde 2020, devido à pandemia provocada pelo COVID-19, o VIII 
Congresso da Associação Portuguesa de Técnicos de Prótese Dentária (APTPD) vai agora realizar-se nos 
dias 6 e 7 de maio no Centro de Congressos do TagusPark, em Oeiras. 

Quais foram as principais preocupações e desafios para a 
organização deste congresso?

O Congresso de 2022 é a reativação do Congresso de 2020 

que foi suspenso por causa da pandemia que se instalou a 

nível mundial e que impediu a realização de eventos ao lon-

go dos dois últimos anos. 

A primeira preocupação foi obviamente garantir a presen-

ça dos oradores que tinham sido convidados anteriormente, 

acontecendo o mesmo com os patrocinadores e parceiros da 

indústria que se tinham associado ao evento. De um modo 

geral todos se mostraram disponíveis para estarem presen-

tes, tendo havido apenas ligeiras alterações pelo facto de 

alguns oradores terem já assumido compromissos na mes-

ma data.

A segunda preocupação foi a escolha do local, uma vez 

que no final de 2021 o panorama relativo à pandemia era 

ainda incerto e não sabíamos com que regras e restrições 

para eventos iríamos ter de utilizar. Por essa razão fizemos 

uma escolha inicial mais conservadora relativamente ao 

número de lugares no auditório e também de área de expo-

sição. Tivemos de, posteriormente, alterar o evento para o 

Taguspark para poder aumentar a área de exposição e aco-

modar um maior número de pessoas. 

 
Quais as expetativas relativas ao número de participantes 
e apoio de casas comerciais?

Garantimos um número recorde de expositores neste 

evento e também um número significativo de patrocinado-

res que permitiram ter um programa científico de grande 

qualidade. A expectativa é de termos casa cheia, com uma 

adesão em massa ao evento que marca o fim de uma época 

de reclusão e de eventos online e que subtraiu aos técnicos 

algo de muito importante, como é a partilha de experiên-

cias pessoais e o reencontro de colegas e amigos da pro-

fissão que acontece nos eventos presenciais. Contamos ter 

também uma elevada participação de estudantes de prótese 

dentária, que venham enriquecer os seus conhecimentos e 

alargar os seus horizontes profissionais. 

 

Quais os grandes temas atuais e para onde caminha a 
prótese dentária?

O digital está consolidado na área laboratorial, sendo 

transversal a todas as áreas e fazendo parte do dia a dia 

laboratorial. Com as técnicas de CAD-CAM subtrativas já sufi-

cientemente desenvolvidas, o desafio está agora na tecno-

logia de impressão 3D e na incorporação de ferramentas de 

inteligência artificial capazes de tornar os processos mais 

eficientes e com uma qualidade superior.

Penso que a área de prótese dentária é cada vez mais 

determinante para o sucesso da reabilitação oral, nomeada-

mente na fase de planeamento e escolha de materiais em 

articulação com a área clínica. Para isso contribui em muito a 

formação académica consolidada nesta área, que necessita 

de ser acompanhada pela credibilização do exercício profis-

sional assente em profissionais devidamente credenciados e 

em laboratórios que respeitem as regras ético-profissionais. 

Quais foram os critérios na seleção dos oradores?
A preocupação foi a de manter um programa transversal 

a todas as áreas da prótese dentária, de modo a poder con-

tar com o maior número de técnicos no evento e também 

ter um equilíbrio entre palestrantes nacionais e interna-

cionais. Teremos um leque de oradores de vários países 

que, sendo nomes de referência no panorama internacio-

nal, representam abordagens profissionais diversificadas 

e complementam os técnicos nacionais, que são jovens 

promessas para o futuro da profissão e inspiração para as 

novas gerações.
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1. Quais as expectativas e desafios que têm para o VIII Congresso APTPD?
2. Qual a mensagem principal da sua apresentação?
3. Quais são as principais aplicações práticas do tema que aborda? Que conhecimento 
adicional irá trazer sobre o tema?

Dr. André Chen e Dr. João Borges

1. As nossas expectativas são altas num evento que con-

ta com muitos oradores internacionais, assim como muitas 

referências da medicina dentária portuguesa. Uma vez mais 

se confirma pelo programa deste VIII congresso, o quanto a 

APTPD pretende marcar e fazer evoluir a profissão especí-

fica daqueles que representa, mas acima de tudo, o quan-

to afirma o seu papel preponderante na medicina dentária 

em Portugal. O desafio é estar à altura do convite que nos 

endereçaram.

Fernando Sánchez Noriega

1. Tentar transmitir as diferentes opções disponíveis para 

lidar com um caso como desafio. Espero ser capaz de expli-

car, claramente, os processos usados pela nossa equipa. 

2. Que é necessário conhecer os diferentes processos 

de trabalho que combinam conhecimentos analógicos e  

digitais.

3. Planeamento de diferentes casos e utilização de progra-

mas de planeamento implantológico como o coDiagnostix.

2. Podemos dizer que se podem retirar várias mensa-

gens da nossa apresentação e, como tal, deixaremos a cada 

um que assista à palestra, retirar a mensagem que melhor 

poderá ajudar ao seu crescimento. No entanto, é certo que 

acima de tudo iremos transmitir o quanto o trabalho inte-

grado, em equipa, beneficia o paciente, tanto no seu propó-

sito funcional como estético. Para além disso, consideramos 

ainda que estamos a viver um momento único que permi-

te uma comunicação em realtime e que, usufruindo o mais 

possível de todas as ferramentas digitais que estão ao nos-

so alcance, vamos numa direção de maior previsibilidade e 

qualidade final dos tratamentos.

3. A sinergia que temos desenvolvido ao longo destes 

anos de trabalho em conjunto, lado a lado com a nossa equi-

pa de técnicos de prótese dentária, permitiu-nos ultrapassar 

várias dificuldades e impasses no fluxo de trabalho digital 

que antes julgávamos inexistentes. Com isso, melhorámos 

os nossos processos de trabalho e tornámo-los mais eficien-

tes. Por outro lado, nesse processo de evolução do conhe-

cimento, pudemos verificar a correspondência do conheci-

mento científico com a prática clínica e destacar as soluções 

de tratamento que maior segurança e longevidade nos dão, 

para as podermos aplicar nos nossos pacientes. Vamos, por-

tanto, partilhar esta nossa experiência, que esperemos que 

seja do interesse de quem irá assistir à palestra.
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xo e ao mesmo tempo interessante. Dessa forma quere-

mos demonstrar, de uma forma previsível, como executar o 

enceramento de diagnóstico bi-maxilar.

3. O conhecimento adicional sobre este tema será revela-

do na nossa apresentação, não temos dúvidas que será uma 

mudança de “mindset” para todos e pela nossa experiência, 

a principal aplicação prática desta técnica, é que além de ser 

muito previsível, pode ser replicável em praticamente todos 

os casos clínicos. 

Dr. Luís Saraiva
1. As expectativas em relação à nossa profissão são sem-

pre elevadas. Tratando-se da prótese dentária e da medici-

na dentária em Portugal, esperamos sempre uma qualidade 

Dra. Sandra Pinto e Dr. Diogo Bezerra

1. As nossas expectativas são altíssimas, há dois anos que 

estamos à espera deste congresso, sendo que o último foi 

realizado em 2018, já é demasiado tempo de ausência para 

um evento que tem uma relevância cada vez maior na nossa 

comunidade científica. 

O nosso maior desafio passará por demonstrar o quanto a 

sinergia entre a área laboratorial e a área clínica são a base 

de uma parceria de sucesso onde todos aprendemos, evoluí-

mos e de uma forma natural atingimos mais facilmente os 

nossos objetivos.

2. A principal mensagem da nossa apresentação está rela-

cionada com o planeamento de casos clínicos diferenciados 

e interdisciplinares. Sabemos o quanto o tema é comple-

e exigência altas, o que obriga a colocar a fasquia no seu 

expoente máximo. Na minha opinião, os Congressos APTPD, 

têm evoluído de edição em edição, em todos os aspetos, 

como tal, só poderei esperar que a oitava edição seja a 

melhor e a mais completa de sempre.

2. A minha apresentação foca-se num tipo de material, 

que para muitos colegas, é novidade. Como técnicos de 

prótese dentária, devemos abraçar as novas tecnologias e 

materiais, dissecando as suas vantagens em prol da nossa 

produtividade e atingir os melhores resultados. A evolução 

dos materiais tem de servir os nossos propósitos, e neste 

caso, podemos alcançar uma característica muito importan-

te, a simplicidade.

Para isso, temos de nos habituar a testar, experimentar e 

acima de tudo abrir portas à mudança.

3. As aplicações práticas são bastante simples, e abor-

dam tanto questões técnicas como de gestão de materiais e  

stocks. Como fazer o mesmo, ou melhor, com menos, seja 

relativamente a tempo, a gastos e a preocupações. n

https://aptpd.pt/congresso-aptpd-2022/

https://aptpd.pt

O JornalDentistry convidou o vasto painel de oradores mas 

apenas os mencionados responderam até ao fecho da edição

https://aptpd.pt/congresso-aptpd-2022/
https://aptpd.pt
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PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTOLOGIA: BASES SÓLIDAS 
PARA UMA IMPLANTOLOGIA RESPONSÁVEL

Em conversa com “O JornalDentistry”, o Prof. Ricardo Alves falou sobre a Pós-Graduação em 
Implantologia que docorre no Instituto Universitário Egas Moniz.

E ste curso tem a duração de dez módulos de Componente 

teórica e Hands-On (161 horas) + Residência Clínica (60 

horas - opcional) e corresponde a 14 ECTS. 

A Pós-Graduação em Implantologia decorre entre sexta 

e sábado das 9:00 às 19:30, no Instituto Universitário Egas 

Moniz.

Este curso tem como objetivos gerais proporcionar bases 

sólidas e responsáveis a todos os alunos de forma a melhor 

a colocação e reabilitação de implantes dentários dentro de 

uma perspetiva médica, entrando em linha de conta com 

as particularidades de cada paciente e de cada caso; Fazer 

com que cada aluno possa ficar apto a estabelecer um plano 

de tratamento global, entrando em linha de conta com as 

várias especialidades médicas e médico-dentárias e trans-

mitir aos alunos, para além de conhecimento atual, a neces-

sidade de uma abertura de espírito, necessária numa área 

que evolui todos os dias.

Que preocupações tiveram na preparação desta pós-
graduação?

Ao elaborar o programa do curso procurámos criar algo 

diferenciado face aos restantes cursos existentes no merca-

do e diferenciador para os alunos que concluem o curso. O 

objetivo foi criar uma pós-graduação com uma sólida com-

ponente teórica, que sintetiza a evidência científica mais 

atual, aliada a uma forte componente prática. No fundo é 

um curso de implantologia de A a Z, capaz de dotar o par-

ticipante da proficiência e segurança na execução dos dife-

rentes procedimentos. O curso foi criado sob o lema: bases 

sólidas para uma implantologia responsável. O que procu-

ramos ao longo do curso é transmitir não só o conhecimen-

to teórico, mas também a nossa experiência clínica. Como 

complemento, os alunos podem ter apoio no planeamento 

dos primeiros casos após a conclusão do curso.

Quais os grandes temas atuais e para onde caminha a 
implantologia?

Com a evolução vertiginosa da área é difícil eleger um ou 

dois temas em particular, daí que o curso tenha dez módu-

los, precisamente para podermos explorar de um modo 

mais pormenorizado os diferentes temas da cirurgia à pró-

tese, com muito foco no diagnóstico e plano de tratamento 

recorrendo às tecnologias digitais mais avançadas a nível 

mundial, não descurando a parte da manutenção, preven-

ção e resolução de complicações, que é uma coisa que às 

vezes se fala pouco, mas que os alunos precisam de estar 

aptos a resolver. Na área dos materiais temos assistido nos 

últimos anos a novos desenvolvimentos e sem dúvida que 

o digital (do qual falamos em vários módulos ao longo do 

curso) será o futuro.

 

Como destaca o vosso curso em relação a outros nesta 
área? Que novidades trazem?

O curso conta com um corpo docente de excelência com 

oradores internacionais de topo, com reconhecimento 

inquestionável, e um conjunto de colegas nacionais que for-

mam uma equipa coesa e bastante dinâmica, existindo uma 

interação bastante próxima com os alunos quer nos hands-

-on quer na componente clínica. 

O facto de a componente prática decorrer na nossa clíni-

ca universitária e ter um peso muito considerável na carga 

horária em cada módulo, permite congregar diversas siner-

gias e tirar partido da elevada casuística que dispomos. 

Trata-se de um curso Pós-Graduado Universitário com ECTS 

reconhecidos em qualquer parte do mundo, pela certificação 

universitária Egas Moniz.

 
Os alunos poderão experimentar as tecnologias mais 
recentes?

Sem dúvida, estabelecemos diversas parcerias com a 

indústria e casas comerciais para permitir que os alunos 

tomem contacto com um leque alargado de materiais e 

dispositivos recentes, quer na vertente do diagnóstico, da 

cirurgia até à reabilitação e resolução de complicações. Pro-

curamos trazer as novidades mais recentes em termos de 

materiais e técnicas, explorando com bastante profundidade 

os diversos temas.

 

Qual a carga horária da componente prática?
Excetuando o primeiro módulo, existe uma componen-

te de prática clínica em pacientes, em todos os módulos. 

No primeiro módulo, os participantes terão um workshop 

de dissecção anatómica e manipulação de retalhos para 

diferentes procedimentos com o Prof. Matteo Chiapasco, 

que dispensa apresentações. Este hands-on em cabeças de 

cadáver crio preservadas permite aos participantes conhe-

cer melhor o “terreno” onde irão executar diferentes pro-

cedimentos.

Adicionalmente, para além da componente clínica duran-

te os vários módulos, existe a possibilidade de os alunos 

realizarem uma residência clínica opcional. Nesta residên-

cia clínica com a duração de três meses, são executados 

diferentes tipos de procedimentos, existindo um docente a 

acompanhar em exclusivo cada dupla de alunos.

Prof. Ricardo Alves.
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 O curso é dirigido para todos os níveis de experiência, 
desde os iniciantes aos mais experientes?

 Pela forma como está estruturado o curso de pós-gradua-

ção em implantologia Egas Moniz permite dar um bom back-

ground para aqueles que se estão a iniciar, mas também 

pode ser um complemento muito interessante para aque-

les que desejem aperfeiçoar ou introduzir novas técnicas 

na sua prática clínica. Os participantes terão oportunidade 

de aprender e praticar técnicas avançadas de manipulação 

dos tecidos moles peri-implantares e técnicas avançadas de 

regeneração óssea.

 

Os professores convidados serão nacionais e internacionais. 
Quais foram os critérios adotados para a escolha do corpo 
docente?

A coordenação do curso está a cargo do Professor Doutor 

Gil Alcoforado e do Professor Doutor José João Mendes.

Relativamente aos docentes internacionais estamos a 

falar de referências de topo na área: os Professores Marc 

Quirynen, Matteo Chiapasco, Markus Hurzeler, Bjorn Klinge 

e Fouad Khoury. São pessoas com uma larga experiência clí-

nica e académica, autores de diversos livros e publicações. 

Em futuras edições iremos contar ainda com mais algumas 

surpresas.

Relativamente aos docentes nacionais contamos com uma 

equipa bastante sólida e dinâmica que procura dar um apoio 

próximo aos alunos durante os hands-on e prática clínica em 

pacientes.

 
Qual o número de vagas? Esperam receber alunos 
estrangeiros?

O curso está limitado a 22 alunos. Nas várias pós-gradua-

ções que temos na Egas Moniz estamos habituados a receber 

alunos que estão a exercer noutros países ou alunos interna-

cionais que terminaram o mestrado integrado em medicina 

dentária na Egas Moniz, mas que procuram antes de parti-

rem para os seus países realizar uma pós-graduação. Essa 

prova de confiança por parte dos nossos alumni enche-nos 

de orgulho e merece todo o nosso esforço e dedicação. n

Inscreva-se na Pós-Graduação em Implantologia:

www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/iuem/cursos/pós-

-graduações/pós-graduação-em-implantologia.aspx
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V MEETING DA SOPIO, “UM MARCO NA OFERTA CIENTÍFICA DE 
2022 EM PORTUGAL”

O V Meeting da SOPIO decorre no dia 14 de maio no auditório da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa (FMDUL). O JornalDentistry falou com o Dr. Gonçalo Assis, presidente da comissão 
organizadora.

Qual será o tema principal do V Meeting SOPIO?
O V Meeting da SOPIO será marcado pelas novas tecno-

logias, materiais e técnicas reconstrutivas complementares 

à implantologia. Iremos centralizar a aplicabilidade clínica 

alicerçada em ciência sólida para partilhar com todos os 

participantes o que de melhor se faz no mundo relativa-

mente a estas temáticas. 

Quais são os grandes temas da implantologia atual?
Hoje em dia a reconstrução de tecidos duros e moles e 

o acompanhamento dos avanços desta área fascinante - a 

implantologia - em constante evolução são incontornáveis. 

Pela escolha dos temas e da excelência dos palestrantes 

que os preconizarão, acreditamos que este V Meeting da 

SOPIO será um marco na oferta científica do ano de 2022 

em Portugal.

Que preocupações tiveram na preparação do programa 
tendo em vista os palestrantes e as temáticas? 

Sendo a Direção da SOPIO e os elementos que integram 

a Comissão Organizadora composta por apaixonados da 

implantologia, quisemos trazer a Portugal referências de 

cada um dos temas quentes do momento que gostávamos 

de ver abordados e suscitar a discussão à sua volta. Acredi-

tamos que todos os colegas que tenham pelo menos par-

te da sua atividade clínica ligada à implantologia, poderão 

retirar algo muito importante deste meeting com aplicação 

imediata, ou buscar inspiração nos melhores para a procura 

de mais e melhor formação nesta área. 

Pode desvendar alguns dos nomes dos palestrantes? 
Serão nacionais e internacionais?

Teremos um painel científico composto por palestrantes 

nacionais e internacionais. Nos internacionais será dada 

centralidade ao Ricardo Kern e Frank Zastrow, nomes de 

referência nas técnicas reconstrutivas de tecidos moles e 

duros respectivamente e teremos a participação de dois 

colegas de referência em Espanha com o patrocínio científi-

co das nossas sociedades parceiras SEI e SECIB. Contaremos 

também com dois jovens nacionais de créditos firmados a 

quem caberá explorar o tema da inovação, seja ao nível 

das técnicas, seja ao nível dos materiais: o João Gaspar irá 

explorar o tema da osseodensificação e as suas múltiplas 

aplicações e o Luís Bessa, os implantes cerâmicos.

Que novidades terá este encontro em relação a edições 
anteriores?

É incontornável referir que este é o primeiro Meeting da 

SOPIO em Lisboa, o primeiro presencial após uma edição 

online devido a constrangimentos causados pela COVID-19, 

e logo num espaço de excelência como o Auditório Prof. 

Doutor Simões dos Santos, na FMDUL. É um espaço com 

grande dimensão e evolução tecnológica que propicia sem-

pre o encontro de muitos colegas e momentos científicos 

marcantes, com um espaço de destaque para a indústria 

partilhar connosco as suas inovações e produtos. A Comis-

são Organizadora reservou muitas surpresas para todos os 

participantes. Espero que nos possamos encontrar no dia 14 

de maio em Lisboa para o V Meeting da SOPIO. n

Dr. Gonçalo Assis, presidente da comissão organizadora.
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“TEAM WORK” FACETAS - DR. JOSÉ CASTRO (BARCELONA); 
TPD-LUÍS SARAIVA (CLARITY LAB)

1 José Castro MSc. DDS 
2 TPD Luís Saraiva

E ste tipo de casos, com um clínico como o Dr. José Cas-

tro, são, por norma, muito motivadores. Um cliente que, 

além de enviar toda a documentação com informação deta-

lhada relativa ao caso e ao paciente, encera os seus próprios 

mock-ups e envia, ainda, exemplos do tipo de estratificação 

que pretende no caso. O trabalho em equipa com este clí-

nico é extremamente fácil, grande parte do planeamento é 

feito por ele, e a nós, cabe apenas finalizar o caso seguindo 

as suas diretrizes.

Todas as fotografias são da sua cortesia.

Paciente do sexo feminino, com facetas colocadas numa 

outra clínica, com queixas na zona estética. A paciente fratu-

rou as facetas acidentalmente e foi necessário substituí-las, 

aproveitando o momento para retificar alguns detalhes que 

não tinha apreciado no seu caso.

– Situação inicial, paciente com algumas queixas estéticas 

nos 4 incisivos.

– Wax-up feito pelo Dr. José Castro.

– Mock-up aprovado

– Preparos feitos com guia do mock-up

– Provisórios feitos em clinica com base no mock-up apro-

vado.

– Não temos fotografias da colocação do set de facetas 

inicial. Temos sim, o resultado de um traumatismo que pro-

vocou a fratura das mesmas.

– Após a colocação do caso inicial e, passado uns meses, 

a paciente surge com este cenário. Um pequeno acidente 

provocou esta fractura.

– Como o Dr. José desenvolveu o planeamento para a reti-

ficação das facetas, com base nas espectativas da paciente, 

em laboratório, avançamos diretamente para os preparos e 

respectivo mock-up com ligeiras alterações. Nesta retifica-

ção, ficamos no limite do esmalte.

– Ainda não falamos sobre a cor. Utilizamos as fotografias 

feitas a quando dos preparos. Sendo um substrato bastante 

Situação inicial, paciente com algumas queixas estéticas nos 4 incisivos.

Wax-up feito pelo Dr. José Castro.

Mock-up aprovado.

Preparos feitos com guia do mock-up.
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Pequeno acidente provocou fractura. 

A cor pedida é B1, ligeiramente mais “claro” perto do BO na nossa escala de cor do sistema cerâmico “Creation by Will Geller”.

Referência de estratificação natural. Provisórios com base no enceramento, com ligeiras alterações a serem feitas.

Preparos e respectivo mock-up com algumas alterações. Nesta retificação, 
ficamos no limite do esmalte.

Facetas feldspáticas.
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favorável, decidimos avançar com a informação previamen-

te recolhida.

– Cor pedida é B1, ligeiramente mais “claro” perto do B0 

na nossa escala de cor do sistema cerâmico “Creation by Will 

Geller”

– Como já explicado anteriormente, neste tipo de casos, 

o Dr. José Castro tem por hábito enviar uma referência para 

auxiliar a nossa estratificação. Esta iniciativa revela-se sem-

pre um suporte bastante importante e determinante A foto-

grafia de referência é escolhida em conjunto com a paciente 

e enviada para o laboratório. Além disso, neste caso, enviou 

a indicação que os dentes devem apresentar um aspecto 

jovem com uma textura a condizer.

– Provisórios com base no enceramento, com ligeiras alte-

rações a serem feitas.

– Para este caso, optei por executar facetas feldspáti-

cas. Além de ser um dos meus tipos de trabalho favori-

tos, é o que me dá mais liberdade. Neste caso dei bas-

tante ênfase à forma e às texturas em busca de obter 

um resultado que vá  ao encontro das expectativas da 

paciente e do clínico.

– Controlo da adaptação das peças de forma faseada.

– Try-in das quatro facetas para controlo de adaptação.

– Última fotografia após a colocação das facetas através da 

cimentação adesiva. 

– Na minha opinião, este caso é interessante e poderia ser 

difícil por se tratar de uma recolocação de facetas. A gestão 

de expectativa neste tipo de casos é essencial e a comunica-

ção mais importante do que nunca. 
– Na confecção das facetas, tentei ir ao encontro de todas as 

exigências, incluindo a estratificação e os seus detalhes, para 

que o resultado fosse o mais natural possível. A paciente não 

1 Licenciado en Odontología pela Universidad San Martín de Porres (USMP) 
Lima, Perú. (2005-2010); Máster em Investigación Básica en Odontología y 
Biomedicina pela Universidad Internacional de Catalunya (UIC). Barcelona, 
España. (2011-2013); Máster em Implantología oral: Cirugía y Prótesis pela 
Universidad Internacional de Catalunya (UIC). Barcelona, España. (2011-
2014) - Práctica privada. Barcelona, España. 

2 Licenciado em Prótese Dentária na Cooperativa de Ensino Superior 
Politécnico e Universitário (CESPU) (2009-2012);Master en Reabilitação 
Estética no Centro de Formação August Bruguera (2017); Formação sistema 
e-lab por Shascha Hein- Dental Milling Technology (2018) ; Diretor Técnico 
DSL (2017 a 2019); KOL Amann Girrbach (desde 2018); Fundador do Clarity 
Lab (desde 2020);

Colocação das quatro facetas para controlo de adaptação. Última fotografia após a colocação das facetas através da cimentarão 
adesiva.

queria que as facetas apresentassem um aspecto perfeito e 

homogéneo no que toca a cor e forma. Queria sim, uma har-

monia na forma e apontamentos de cor comuns em dentes 

naturais. Com margem para progredir e melhorar vários aspe-

tos, este caso não deixa de ser especial para mim, pelo prazer 

que é obter resultados controlados e expectáveis. n

Controlo da adaptação por grupos.
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“ESTA É UMA CONFERÊNCIA DE VAIDADE, PORQUE POSSO”, DIZ 
JOÃO PIMENTA

A ÚLTIMA 
... UMA HISTÓRIA QUE SÓ ALGUNS PODEM CONTAR...

Considerado um dos pioneiros na implantologia em Portugal, o médico dentista João Pimenta 
presenteou familiares, amigos e colegas de profissão com uma “last dance”. O título que deu à última 
conferência depois de ter apresentado centenas delas em Portugal e no estrangeiro. Para ceder o palco 
a outros colegas.

“A creditem ou não, esta foi mesmo a minha última 

conferência em Portugal. Como o meu filho disse, 

dancei muitas vezes sozinho e encarei sempre a minha pro-

fissão de uma forma emotiva. Tenho muitas vezes o cora-

ção próximo da boca, mas é tão bom ser-se livre.” Foi des-

ta forma que o médico dentista João Pimenta se despediu 

publicamente, em Barcelos, dos holofotes como conferen-

cista diante uma plateia com cerca de cem pessoas, maio-

ritariamente colegas de profissão que lhe quiseram prestar 

homenagem. 

Num evento, que batizou de “last dance”, caraterizado por 

um vasto programa recheado de irreverentes temas e títulos 

recheados de sentido de humor, João Pimenta disse adeus a 

outros palcos depois já ter apresentado centenas de confe-

rências no país e no estrangeiro, e publicado diversos artigos 

sobre implantes dentários. 

“É tempo de dar lugar aos novos. Esta é uma conferência 

de vaidade, porque posso”, afirmou o médico dentista, agar-

rando logo a atenção da plateia que o aplaudiu. Para depois 

dizer: “Acho que tive a humildade suficiente e também o voo 

alto, apesar de alguns me terem tentado cortar as penas. 

Mas quando me fizeram isso, consegui voar ainda mais alto”.

Sob o olhar atento de amigos e familiares, João Pimenta 

passou em revista os mais de 40 anos de percurso profis-

sional, durante a conferência que denominou “uma história 

que só alguns podem contar...”. Destacou, por isso, o papel 

que teve como um dos pioneiros da implantologia dentária 

em Portugal. “A minha história na medicina dentária está 

associada a Manuel Neves”, começou por dizer emocionado, 

destacando “o trajeto de desbravar caminhos” que fez com 

o amigo. Como aconteceu quando colocaram, em 1988, “o 

primeiro implante da era da osteointegração em Portugal”. 

Ainda hoje se recorda da primeira conferência que fize-

ram, em 1990, em Bolonha, intitulada “O sistema TBR: estu-

do pré-implantar e casos clínicos”. Um ano antes, foi um dos 

fundadores da Associação Portuguesa de Implantologia Oral 

e Biomateriais que teve um papel decisivo na divulgação da 

implantologia no país. 

“Trouxe a Portugal muita gente e abri muitas portas”, real-

çou João Pimenta. Avisou, contudo: “Esta é a minha última 

conferência em Portugal. Quis o destino que fosse feita em 

Barcelos, nesta terra que me apadrinhou. Olho para esta 

audiência e vejo que foi a que sempre quis ter”.

Filho defende entrega de medalha de 
ouro em vida 

Foi com olhos marejados que o conceituado médico den-

tista ouviu as palavras emocionadas do filho André Pimen-

ta, como quando disse o quanto o admira. André Pimenta, 

que seguiu as pisadas do pai como médico dentista, defen-

deu que deveria receber, em vida, uma medalha de ouro da 

“Esta é a minha última conferência 
em Portugal. Quis o destino que 
fosse feita em Barcelos e estou 

muito contente com isso. Esta terra 
que me apadrinhou.”

João Pimenta, médico dentista 
homenageado  
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Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) e da Câmara Municipal 

de Barcelos. “A OMD e a Câmara de Barcelos insistem em 

dar medalha de ouro a João Pimenta a título póstumo. Se 

isso acontecer, não te preocupes papá que não venho rece-

bê-las”, dirigiu-se ao pai, sob um forte aplauso da plateia. 

Antes disso, João Pimenta apresentou vários casos de 

implantes, com o antes e o depois, advertindo os colegas 

presentes na plateia: “Cuidado com os implantes que usam”. 

Deixou ainda outro conselho: “O mais importante na medi-

cina dentária é saber dizer que não”, destacando também a 

importância de se “perceber a felicidade no olhar do doente 

quando se faz uma reabilitação oral”

Também chamou a atenção para a confusão que existe 

entre cosmética e estética.

divertida organização do evento alimentado com sentido de 

humor. Uma qualidade de João Pimenta, descreve o amigo. 

“Este é um palco de luxo com coreografia do artista João 

Pimenta que mostra que é um profissional de alto gabari-

to, porque convida jovens e pessoas da modernidade com 

temas tão diferentes do habitual com uma abrangência 

grande na medicina”. 

Ainda que não concorde com a decisão do amigo, Afonso 

Pinhão Ferreira foi dizendo que “o espírito livre, que dá por 

nome João Pimenta, resolveu divorciar-se das conferências. 

Simplesmente decretou uma last dance”. Mais, lamentou: 

“Concordemos ou não com esta last dance, vamos viver hoje 

um programa de luxo”. E assim foi com uma panóplia de 

participantes em palco.

E de elogios continuou o dia com o presidente da Câma-

ra Municipal de Barcelos, Mário Constantino, a salientar “a 

referência que é João Pimenta para Barcelos e para os barce-

lenses ao levar o profissionalismo da medicina dentária bem 

longe”. Destacou ainda “a tripla dimensão: pessoal, profis-

sional e social” do homenageado.

Também o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, 

Miguel Pavão, endereçou o pedido a João Pimenta para que 

não se despeça dos palcos: “A nossa classe precisa do seu 

Quatro perguntas a João Pimenta 

Qual o significado do dia de hoje? 
É uma saída dos palcos, onde estive durante mais de 

40 anos, para dar lugar a outras pessoas. Tive um percur-

so que considero lindo e resolvi sair pela porta grande 

que é uma coisa que muita gente não sabe fazer. É a 

minha última conferência. 

Porquê “last dance”, última dança?
Vou fazer 65 anos e esta minha atividade de conferen-

cista deve ter um fim que é hoje. A minha última dança, 

porque é a minha última performance.

Porquê este formato de conferências e com estes 
títulos apelativos e diferentes do habitual? 

Convidei só mulheres para falarem sobre temas nor-

mais, mas com títulos diferentes. São pessoas emer-

gentes que têm muito a dar e que no futuro vão ser 

provavelmente as grande figuras da medicina dentária 

portuguesa e até mundial. Aliás, estas conferencistas 

podiam estar em qualquer conferência mundial. 

Considera-se uma referência em Portugal? 
Não me considero uma referência. Mas um dia o 

Manuel Neves disse que não se pode escrever a história 

da implantologia e da estética em Portugal sem que o 

meu nome apareça. E efetivamente assim é. 

“É um iminente clínico, um homem 
que tem o nome escrito na medicina 
dentária em Portugal com projeção 

internacional, reconhecido pelos seus 
pares, homem de convicções, um 

espírito livre que consegue fazer com 
que as pessoas lhe tenham afecto”.

Moderador e chairman do evento, 
médico dentista Afonso Afonso 

Pinhão Ferreira  

“A OMD e a Câmara de Barcelos 
insistem em dar medalha de ouro 
a João Pimenta a título póstumo. 

Se isso acontecer, não te preocupes 
papá que não venho recebê-las”,

Médico dentista André Pimenta, um 
dos dois filhos de João Pimenta 

pensamento crítico e, acima de tudo, da sua irreverência”. 

Mais, reiterou: “Tenho a certeza que pode não estar nos pal-

cos, mas não vai sair da vida da medicina dentária. Teve os 

amigos de verdade a bater palmas. Foi em Barcelos onde 

trabalhou e as medalhas já as deixou nos sorrisos dos seus 

pacientes”. 

Rasgados elogios dos colegas de 
profissão  

Foi um dia de rasgados elogios. “É um iminente clínico, 

um homem que tem o nome escrito na medicina dentária 

em Portugal com projeção internacional, reconhecido pelos 

seus pares, homem de convicções, um espírito livre que con-

segue fazer com que as pessoas lhe tenham afecto”, descre-

ve o moderador e chairman Afonso Pinhão Ferreira. 

Mais, sublinhou: “Sou muito amigo do João Pimenta des-

de os tempos da universidade e aceitei logo o desafio para 

moderar este evento”, destacando as mais de 400 confe-

rências apresentadas pelo amigo. Assim como a original e 
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“A referência que é João 
Pimenta para Barcelos e para 

os barcelenses ao levar o 
profissionalismo da medicina 

dentária bem longe”. 

Presidente da Câmara Municipal 
de Barcelos, Mário Constantino

“A nossa classe precisa do seu 
pensamento crítico e acima de tudo 

da sua irreverência”.

Bastonário da Ordem dos Médicos 
Dentistas, Miguel Pavão

“É muito bom ver quantos 
corações o João Pimenta 

conseguiu tocar com o seu 
sorriso”.

Psicóloga Susana Dias 
Ramos

Conferências com sentido de humor
Seguiram-se depois diversos temas com uma pitada de 

sentido de humor como “A revolução Ortodôntica - O limi-

te é o céu ou o seio?”, de Catarina Caetano, ou “Guia-te 

se puderes” sobre cirurgia guiada em implantologia, de  

Angelina Mota. Já Catarina Vitorino e Rosana Mendes abor-

daram as resinas compostas em estética dentária sob o tema 

“Não são precisas mil massinhas”. 

para não mostrar a boca”, referindo-se àquelas que “sentem 

tristeza e vergonha” dos dentes que têm. A médica dentista 

Arethusa Luna já tinha chamado a atenção, durante a sua 

intervenção, para o facto de “os dentes fazerem muita dife-

rença e aumentarem a auto-estima das pessoas. Às vezes, o 

doente chora de tão emocionado que fica” ao ver o resulta-

do final do tratamento dentário. 

A médica dentista levou a Barcelos o testemunho de 

vários doentes emocionados com a reabilitação oral que 

fizeram e apresentou vários casos com o antes e o depois 

dos procedimentos. “O doente fica muito mais feliz. Só com 

o sorriso há uma mudança”, frisou.

Arethusa Luna também aproveitou para abordar os casos 

de preenchimento com ácido hialurónico para melhorar a 

estética e “a importância do botox preventivo para se ter 

menos rugas”.

Outro dos intervenientes foi Pedro Couto Viana que reedi-

tou a conferência de João Pimenta “Os centrais são fodidos”,  

inspirado no título do livro “O amor é fodido” de Miguel  

Esteves Cardoso.

Num evento animado pelo músico Daniel Fernandes, ter-

ceiro classificado do programa televisivo The Voice 2022, e 

A conhecida psicóloga da televisão Susana Dias Ramos 

falou, por sua vez, sobre “O pecado oral” na relação boca 

e erotismo, arrancando algumas gargalhadas do público 

com algumas das suas saídas. Ao homenageado deixou 

uma mensagem: “É muito bom ver quantos corações o João 

Pimenta conseguiu tocar com o seu sorriso”. 

Segundo a psicóloga, “o hálito é das coisas mais importan-

tes na conquista”, afirmando que “raramente falamos nos 

dentes quando referimos o beijo, a sensualidade da boca”. 

Sublinhou ainda que “as pessoas até gostam das máscaras 

que se prolongou até à noite, João Pimenta teve a sua “last 

dance”. Rodeado de uma centena de pessoas que desejou 

que não fosse a última, mas mais uma entre muitas outras 

conferências do médico dentista. n

Susana Pinheiro 
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EXPODENTAL 2022, A EDIÇÃO DO REENCONTRO 

Cursos, apresentações e networking são apenas alguns dos elementos que fizeram parte do grande 
evento da indústria odontológica, visto por muitos como o reencontro do setor

A Expodental 2022 decorreu de 24 a 26 de março e, 

durante os três dias da feira, os visitantes puderam 

desfrutar da celebração de diversas atividades voltadas ao 

networking, à disseminação do conhecimento por meio de 

palestras e conferências e apresentação das últimas inova-

ções digitais aplicadas ao setor da medicina dentária. 

Foram três pavilhões, mais de 22.000 m2 de exposição, 

328 empresas de 15 países, 1.659 marcas representadas 

e 26.164 visitantes, números que demonstram a força do 

evento e do setor. 

Em 2021, o mercado da medicina dentária atingiu 899 

milhões de faturação, o que representa um crescimento de 

29% e que revela a recuperação dos valores de 2019.

Apoio institucional
O dia de abertura do evento contou com a presença do 

Ministro da Saúde da Comunidade de Madrid, Enrique Ruiz 

Escudero que visitou a feira acompanhado da Vice-Ministra 

de Humanização da Saúde da Comunidade de Madrid, María 

Dolores Moreno, e de diferentes representantes do IFEMA 

MADRID e da Federação Espanhola de Empresas de Tecno-

logia em Saúde.

Além disso, na manhã de sábado o ministro da Indústria, 

Comércio e Turismo, Reyes Maroto, quis apoiar o setor com 

sua visita à Expodental 2022, destacando “que os dados de 

participação na feira mostram que temos um tecido indus-

trial com o desejo de continuar a investir e a exportar aquele 

que é um setor eminentemente tecnológico e com capacida-

de competitiva em todo o mundo”.

A grande oferta da Expodental 
Entre a vasta gama de novidades que estão expostas na 

Expodental, as impressoras 3D serão uma das grandes estre-

las desta edição, juntamente com múltiplas propostas em 

termos de imagem digital, scanners e procedimentos guia-

dos. Tudo isto complementado com os materiais adequados 

para o desenvolvimento do fluxo de trabalho tanto na clíni-

ca, como no laboratório. 

A tecnologia está a mudar a forma como se trabalha na 

clínica e nos laboratórios, na forma como se abordam os tra-

tamentos e também como se comunica com o paciente. 

Graças a estas novas ferramentas, os profissionais têm o 

seu trabalho melhorado a nível de precisão e eficiência, além 

de ganharem agilidade e fiabilidade, o que acaba por poupa 

tempo. Todas estas tendências estão incluídas na oferta da 

Expodental, onde a importância da digitalização, da clínica, 

da comunicação clínica-laboratorial neste novo ambiente, o 

equipamento necessário para um laboratório 100% digital, 

os novos materiais e as técnicas de medicina dentária res-

taurativa serão os grandes protagonistas. 

A oferta da Expodental 2022 inclui os setores de equipa-

mentos e mobiliário de clínicas e laboratórios de próteses; 

consumo e instrumentos clínicos; consumo e instrumentos 

de próteses; implantologia; ortodontia e serviços, oferecen-

do uma referência completa de novidades a nível técnico, 

de design e tecnológico em todos os segmentos da indústria 

dentária.

Três dias de evento
Os visitantes da Expodental não só puderam ver em pri-

meira mão as últimas inovações tecnológicas desenvolvidas 

pelos principais fabricantes do setor, como também tiveram 

a oportunidade de participar em inúmeras atividades.

Impressão 3D, maquetes na estética dentária ou clarea-

mento dos dentes são apenas alguns dos exemplos das 

conferências que foram realizadas durante os três dias da 

feira.

II Mesa Ibero-Americana: “Novos 
avanços na medicina dentária 
mundial”

A Expondental apresentarou, na sexta-feira, 25 de mar-

ço, a II Mesa Ibero-Americana, presidida pelo Dr. Óscar Cas-

tro, presidente do Conselho Geral de Médicos Dentistas de 

Espanha, sob o título “Novos Avanços na Medicina Dentária 

Mundial”. A Mesa Redonda, que terá lugar à porta fecha-

da, contará com a participação de profissionais de diferen-

tes países membros da Federação Dentária Latino-America-

na (FSD), como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, 

Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 

Peru, República Dominicana, Uruguai, Colômbia e, também, 

Portugal, com a intervenção do Dr. Miguel Pavão da Ordem 

dos Médicos Dentistas (OMD). n
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