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EDITORIAL

Em junho sinto que já começamos a fugir à rotina. Os congressos multi-

plicam-se procurando o bom tempo e aquele pressing final antes das 

férias, os dias ficam maiores e rendem mais, e os feriados abundam. Por 

mim, não me importava que alguns meses do ano fossem como junho. 

Por outro lado, é o mês em que se dá tudo. Se tentam entregar traba-

lhos na faculdade, se realizam muitos exames nas escolas, se consolidam 

resultados. E se fecham temas e pastas para ir de férias mais ou menos 

com a sensação de que a primeira metade do ano acaba de lançar a outra 

metade de boa saúde. 

Chegam IRCs e com eles a resposta do espelho da nossa gestão. Tal qual 

a resposta à pergunta da madrasta: serei eu bom gestor, para além de 

médico dentista? Este mês não dá para perder o entusiasmo, embora haja 

junhos em que parece que todos os temas pendentes, aos quais tínhamos 

fechado os olhos até aqui, regressam para ser resolvidos antes do poder-

mos merecer as ansiadas férias. Junho sempre me ensinou que não vale a 

pena enfiar a cabeça na areia e não enfrentar os temas de frente. A meta 

da dobra da metade do ano, traz consigo o peso de dar pontos finais às 

frases por acabar. 

De três em três anos, é também o mês de passar uma semana em  

Boston. No início de junho realiza-se o congresso mundial da revista  

International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, para mim 

e para muitos, o melhor congresso mundial no que respeita à relação ciên-

cia/aplicação clínica. Onde a nata da nata americana e europeia se jun-

tam. É uma verdadeira atualização do estado da arte e, para mim, sempre 

serviu para me nivelar e empurrar para a frente. É um verdadeiro sítio de 

encontro entre palestrantes e congressistas, de oportunidades e de rever 

o meu grande mestre na periodontologia, o Dr. Myron Nevins o eterno 

chairmain do congresso. Este ano, não consegui fazer-me presente. Mas 

enviei olheiros, que certamente me farão o resumo. Não é a mesma coisa, 

mas é o preço das prioridades de cada fase da vida.

Mas voltemos ao entusiasmo. Ir a este congresso é como ir beber à 

fonte. É ir encher o copo de entusiasmo! Porque manter o entusiasmo é 

manter o motor da curiosidade e com ele a vontade de fazer melhor. O 

entusiasmo é uma característica própria dos que se importam, dos que se 

envolvem nas várias dimensões da sua vida. O Dr. Myron Nevins é um ser 

assim, cheio de entusiasmo. Pela periodontologia, pela investigação, pela 

docência. É um ser iluminado e desprovido de gavetas. É uma verdadeira 

porta aberta como um verdadeiro mestre deve ser. Tudo o que aprendi 

com ele fez-me melhor periodontologista, mas sobretudo, fez-me olhar 

para a forma como passamos aos outros aquilo que vamos aprendendo, 

numa perspetiva muito mais séria. “Agora vai e faz o mesmo” era o seu 

lema. Agora é tua obrigação passares aos outros este entusiasmo, envol-

veres-te com a responsabilidade de passar o conhecimento. 

E assim, a gratidão pelo que fazem (fazes) por ti, transforma-se no teu 

grilo falante. Ser grato é espalhar o que conquistaste e não colecionar as 

tuas conquistas. As conquistas são somente o resultado. E o mais impor-

tante é o processo até lá chegar. Eu sei que fomos treinados para nos 

focarmos nos resultados, mas a verdade é que são os processos até lá che-

gar que nos fazem crescer, aprender e servir melhor os outros. Os proces-

sos exigem tempo, esforço, dedicação e dificuldades. E como eu costumo 

dizer, se o percurso profissional for interpretado por analogia com as esta-

ções do ano, a maior parte das vezes começamos a nossa jornada profis-

sional pelo inverno. São tempos difíceis em que os dias são cinzentos e as 

dúvidas, muitas. Só depois vem a primavera, o tempo de semear, o verão, 

tempo de apreciar e o outono, tempo de colher. A natureza é assim e tudo 

na vida. Há invernos mais rigorosos e outros mais demorados, mas não há 

nenhum que não termine com a primavera. Na profissão há que continuar 

a semear, a aprender, a investir e ter a sorte de o fazer em terreno fértil. E 

dar tempo...querer tudo já, é uma ilusão. O segredo está mesmo em não 

perder o entusiasmo. Perder o entusiasmo é morrer pela primeira vez e 

Deus nos livre desse estado! n

Célia Coutinho Alves , Médica Dentista

Especialista em Periodontologia pela OMD

Doutorada em Periodontologia pela 

Universidade Santiago de Compostela

JUNHO, O MÊS DO ENTUSIASMO 

Célia Coutinho Alves, DDS, PhD, 
médica dentista doutorada em 
periodontologia
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TIPS & TRICKS

DIFERENÇA ENTRE O SERVIÇO CONTROLO DE QUALIDADE E O SERVIÇO 
TÉCNICO-ESPECIALIZADO DO ESPECIALISTA EM FÍSICA MÉDICA
A maioria dos titulares das instalações com equipamentos com radiação ionizante têm dúvidas acerca 
das diferenças entre o serviço de controlo de qualidade e  serviço técnico especializado do especialista 
em física médica, sendo muito frequente a confusão entre ambos os serviços, e ainda ser norma o 
entendimento errado de que um serviço substitui o outro.

D e forma a poder tornar mais clara a separação e exi-

gência legal do controlo de qualidade e do Serviço  

Técnico Especializado desenvolvido pelo Especialista em  

Física Médica dentro desta área do licenciamento radiológi-

co, vamos dedicar este artigo à distinção dos dois serviços.

Por uma questão meramente metodológica, vamos 

primeiramente enunciar o que distingue cada um destes 

procedimentos:

Definição/Finalidade:
O Controlo de Qualidade, como a própria lei estabelece, 

é um “conjunto de operações (programação, coordenação e 

execução) destinadas a manter ou a melhorar a qualidade, 

como parte da garantia da qualidade, abrangendo a moni-

torização, avaliação e manutenção, aos níveis exigidos, de 

todas as características de funcionamento do equipamento 

que possam ser definidas, medidas e controladas.”

 

As avaliações efetuados pelo Especialista em Física 
Médica dividem-se em 3:

Os testes de aceitabilidade demonstram se há ou não 

cumprimento dos requisitos da Radiation Protection nº 162 

“Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment 

used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and 

Radiotherapy”, sendo os seus resultados detalhados, com 

data de realização das medições.

Os testes de barreiras resultam de uma avaliação que 

evidencia se o local de realização da prática é dotado ou 

não de barreiras de proteção que cumprem os requisitos de 

blindagem necessários.

A avaliação prévia de segurança radiológica é um estudo 

que estima as exposições dos trabalhadores e do público 

em condições normais de funcionamento; identifica a forma 

como podem ocorrer exposições potenciais ou exposições 

médicas acidentais e exposições médicas que não decor-

rem como planeado, quando aplicável; calcula, na medida 

do possível, a probabilidade de ocorrência de exposições 

potenciais e a respetiva magnitude, avalia a qualidade e a 

extensão das disposições de proteção e segurança, incluindo 

os aspetos de engenharia e os procedimentos administrati-

vos; define os limites operacionais e as condições de ope-

ração; demonstra se existe uma proteção adequada contra 

qualquer exposição ou contaminação radioativa suscetível 

de ultrapassar o perímetro da instalação, ou contra qualquer 

contaminação radioativa suscetível de atingir o solo onde 

se encontra implantada a instalação; define planos para a 

descarga de efluentes radioativos; estabelece medidas para 

controlar o acesso de membros do público à instalação.

 

Critério da regularidade:
O Controlo de Qualidade é feito anualmente.

As avaliações efetuados pelo Especialista em Física 
Médica são obrigatórios antes da primeira utilização do 

equipamento em pacientes, ou quando a localização do 

equipamento muda, ou quando há a necessidade de efetuar 

pedido de registo ou licença.

 

Obrigatoriedade:
Ambos são legalmente obrigatórios

 

Tipo de equipamentos a que se aplicam:
O Controlo de Qualidade aplica-se a equipamentos 

radiológicos já instalados e a funcionar, há pelo menos há 

um ano.

Os testes efetuados pelo Especialista em Física Médica 

aplicam-se a equipamentos radiológicos novos, ou já em 

funcionamento.

 

Quanto aos elementos que aproximam o Controlo de 
Qualidade dos Testes efetuados pelo Especialista em 
Física Médica, verificamos dois:

Quem faz?

O Controlo de Qualidade e os testes efetuados pelo 

Especialista em Física Médica são feitos por uma entidade 

reconhecida nos termos do artigo 163º, n.º 2 alínea a) do 

Decreto-Lei nº 108/2018 ou por um especialista em prote-

ção radiológica reconhecido nos termos do artigo 157º do 

mesmo diploma.

Neste ponto existe uma incompatibilidade legal que 

impossibilita que o mesmo Especialista em Física Médica 

possa fazer para a mesma instalação o controlo de quali-

dade, e os testes de aceitabilidade, os testes de barreiras e 

a avaliação prévia de segurança radiológica (caso se trate 

de uma prática sujeita a licenciamento junto da Agência 

Portuguesa do Ambiente).

Estatuição:
Sendo o Controlo de Qualidade e os testes efetuados 

pelo Especialista em Física Médica obrigatórios (atendendo 

às situações específicas que abrangem), a sua falta de cum-

primento origina consequências jurídicas negativas que vão 

além das cominações financeiras.

Entende-se facilmente a tendência para a confusão de 

ambos os procedimentos, principalmente porque rapida-

mente se aplica a visão simplista de que a instalação foi visi-

tada por um técnico especialista que efetuou testes e que 

os mesmos são suficientes. Essa não é de todo a realidade 

jurídica e esse mau entendimento pode gerar situações reais 

de aplicação de coimas e demais consequências legais que 

podem ser evitadas.n
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CRÓNICA

... O CENTRALPIMENTA NA LÍNGUA

1 – Complexo
Feito de muitas partes, um conjunto de elementos que fun-

cionam como um todo.

Não é fácil de perceber numa abordagem imediata.

É difícil de realizar, é difícil perceber como foi feito.

Este é um Central muito complexo e simultaneamente um 

Lego fascinante.

Dá vontade de olhar para ele com calma para o poder perscrutar.

Esta complexidade rima com curiosidade.

Fica-se curioso com a complexidade deste central.

2 – Sensível
Este Central é sensível.

Tem uma sensibilidade delicada.

Consegue intervir de forma decisiva sem tomar atitudes inva-

sivas. Evita complicar.

Apoia com delicadeza os próximos, estendendo os braços 

numa união forte.

Os sentimentos são uma excelente forma de colar, de aderir o nosso projeto aos outros.

É o que faz este Central.

Ser Sensível é por vezes perceber como unir em prol de um bem comum,

e…também, evitar os afastamentos.

Fica-se emocionado com a sensibilidade deste Central.

3 – Criativo
Não é criativo. É uma explosão de criatividade.

Este Central tem um largo comprimento de onda. Domina 

todas as cores, brinca com as formas. Diverte-se a criar e a 

recriar.

Esta criatividade não está dentro, nem fora da caixa, esta cria-

tividade faz a caixa.

Gosto da criatividade que surpreende sem perder o pé.

Este Central é criativo sem nunca perder o foco no que interessa,

 …ser útil, cumprir uma função.

É biomimético sim…porque se inspira na Mãe natureza.

Procura sempre mimetizar de forma convencional ou mais arrojada o Natural.

Este Central tem os olhos nos Wei Wei, mas os pés cá na terra.

Fica-se deslumbrado com a criatividade deste Central.

4 – Natural
É natural porque é autêntico.

Foi muito bem preparado. Foi preparado com os princípios, 

com os fundamentos essenciais.

Foi estratificado e caracterizado com muito amor e carinho.

Quando é assim as coisas belas surgem de forma natural.

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

Dr. Pedro Couto Viana..

Um dia, há muitos anos, fiz uma conferência que ainda é lembrada por muitos colegas; chamava-se “os centrais são 

fodidos”.

Aquando da minha última conferência pública em Portugal, na cidade de Barcelos, pedi ao Pedro Couto Viana, colega 

que muito estimo e considero, o favor de reeditar essa mesma conferência...estava longe de imaginar que, através de um 

excelente diaporama, só com incisivos centrais, o Pedro fala-se de mim.

Falando dos centrais-dentes ele falou DO CENTRAL-PESSOA, descrevendo-me. Posso dizer que o meu “retrato” está aqui, 

nas suas palavras.

Publicar este trabalho do Pedro é só um pequeno agradecimento a uma pessoa que demonstrou conhecer-me bem, para 

além da superficialidade e “da espuma”...

Quase todos os dias falamos para além dos dentes...charlamos, às vezes anarquicamente, em conversas sem fim. E quando 

não conversamos ao telefone também “falamos” com a cumplicidade própria de quem se quer muito. Obrigado Pedro...
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A emergência e o destaque deste Central fluiu de forma natural, …sem ser forçada.

É saudável ser, estar e permanecer assim…natural, e isso sente-se, isso vê-se.

Este Central sempre evitou a artificialidade, sempre a confrontou direta e violentamente.

Não foi maquiado com o glaze da imposturice, foi estratificado em profundidade.

Não engana… a naturalidade com que se mostra autêntico este Central.

5 – Provocateur
Este Central fala Francês.

Qual “ Agent Provocateur ” 

entra na festa para incendiar 

a tenda.

Gosta de abanar a mesmice 

da manada.

Às vezes exagera… eu gosto do excesso com que provoca.

Admiro a coragem com que dá o peito à mais perfurante crítica.

Mas faz…

Onde os outros hesitam, este Central avança!

Segura-se em áreas onde a aderência pode não ser a melhor. Encaixa-se nas convexidades 

mais complicadas, mas aguenta-se, aguenta-se muito bem!

Causa admiração a maneira mordaz deste Central provocar.

6 – Inteligente
É inteligente a ler o cenário.

Mostra inteligência prática e 

emotiva.

Aqui esta inteligência é a 

que nos interessa.

Reparem…

Conservador a preservar o 

que existe, revolucionário a definir novos limites.

Este Central é mais inteligente do que esperto. A esperteza não dá para seduzir desta forma.

Reparem como usa uma transição para assumir a diferença com naturalidade.

Não é genial este Central?

Fica-se seduzido com a forma pensada como este Central se construiu.

7 – Desenrascado
Sai dos apertos com 

facilidade.

É espantoso como ganha 

dominância a partir de trás.

Lida bem com as limitações 

estruturais, de espaço e de 

visibilidade.

Não só se desenrasca, mas como por magia passa para a frente.

Não empurra, não desgasta os próximos, procura o lugar que merece com desenrasque 

certeiro!

Fica-se com a certeza que este Central encontra sempre escapatória.

8 – Forte
A sua força resulta da sua 

estrutura interior.

Material resistente, ancora-

do solidamente aos funda-

mentos do que interessa.

Aqui não há tretas. Pelo sim, 

pelo não,  junta a força do tradicional, à força do que é mais atual.

Este Central é muito forte!

Sabe aliar as suas características de resistência, à retenção das bases que o sustentam.

Feito para resistir à pancada, parece resistir a tudo com naturalidade.

No cenário mais adverso, este Central dá-nos confiança!

9 – Ousado
Não é capaz de dizer que não 

a um desafio. 

Se o do lado aposta no certi-

nho e tradicional…

Este Central ousa!

Atreve-se a desafiar o 

“mainstream” com pedaços, fragmentos, “chips” de criativa insolência.

É ousado… e gosta de pisar os limites do razoável, agarrando-se perigosamente a esquinas 

traiçoeiras.

Adoro este Central que nos mostra que ser ousado, é um gostoso atrevimento.

10 – Inovador
Este Central é fascinado pelo 

outro lado da Lua…

Foi feito para inovar, para 

fazer diferente.

Quando todos pensam em 

agarrar-se à parte visível das 

coisas, este Central agarra-se ao outro lado.

Inova com sofisticação, nem todos se apercebem de imediato o alcance do feito.

Às vezes é preciso contar a história toda para se perceber o quanto inovou.

Este Central procura as coisas novas de uma forma persistente, e eu aqui…

Estou a ver o que fiz em 4 K!

Sempre à frente, sempre a inovar este Central.

11 – Fraterno
Amigo inseparável, este 

Central mostra uma amizade 

que irmana.

Impressiona como está uni-

do ao seu amigo.

Parece o que é … inseparável.

Dizem que é feito de um material nobre, assente num pilar único que é a base desta amizade.

Um pilar com solidez da verdade.

É neste pilar que se apertam estas amizades.

Fica aqui dito …é impossível separar este Central do seu amigo.

12 – Esforçado
Com sabedoria e motivação 

este Central esforça-se por 

talhar artisticamente nos 

tempos modernos.

Em tempo de laminados, 

não se subestime o Mogno 

maciço.

As mãos que trabalham bem fazem poesia com qualquer narrativa.

Haja esforço, haja empenho,

 …este Central, se preciso for, arranca sempre o resultado a ferros.

E que resultado… o do lado não fica a rir.

Está sempre a par …duvidam?

13 – Prático
A arte de simplificar!

Forma artística em desuso.

Hoje o que mais se vê são 

artistas da complicação.

Este Central é prático. Depois 

da primeira impressão passa 

de imediato ao resultado final.
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CRÓNICA

Não precisa de ferrinhos, elásticos ou “gadgets” para criar espaço para soluções mais 

complicadas.

A simplicidade é o último grau da sofisticação.

14 – Persistente
Acredito naquele que se desa-

fia com longas distâncias.

Persistência e perseverança 

são características vincadas 

neste Central.

Perante uma quase impossibi-

lidade… não hesita em abrir caminho onde ele não existe.

Atreve-se a criar pacientemente o tudo do nada.

Para o persistente resistir não chega, é preciso chegar até ao fim.

Gosta de caminhos longos, sabe que as metas desses trilhos são as mais saborosas.

Viajou muito este Central para criar o seu espaço e para forjar o seu carácter.

Reparem na caracterização intrínseca que o define.

Não está ao alcance de qualquer um ser tão particular.

15 – Altruísta
Mais do que voluntarioso é 

altruísta.

Procura ajudar o próximo 

sem ter em conta que pode 

aumentar o risco de sofrer 

carga adicional.

É suporte forte e elegante de boas parcerias.

Ajuda, comprometendo-se fortemente com o próximo, evitando que este se tenha que 

meter em situações mais complexas.

É bonita a boa ação do Central altruísta.

Assume o peso de compor tudo, aguenta forte.

Aviso sempre este Central, para nestas situações, ter cuidado com os movimentos 

antagonistas.

… são perigosos!

16 – Sociável
Sempre bem enturmado.

Socializar para este Central é 

tão natural como respirar.

A naturalidade que coloca nos 

seus relacionamentos inte-

gra-o muito bem.

…quer nos ambientes mais elevados,

…quer nos menos elevados.

Estamos habituados a ver este tipo de centrais a mostrarem-se em cima.

Todos vaidosos…

Mas é raro mostrar essa naturalidade, no relacionamento com a malta cá de baixo.

Eu gosto do Central que se dá, que se entrega, nos cenários menos favoráveis.

Aqui há menos espaço, menos visibilidade.

Aqui quem se aplica é por carinho, por dedicação.

Este Central, dá-se com todos e em qualquer lugar.

…com uma facilidade de fazer cair o queixo!

17 – Fashion
É Fashion!

Está sempre na moda.

Tem uma “lente” que lhe per-

mite estar na vanguarda.

O bom gosto, aqui, casa com 

sofisticação.

São os detalhes, a minucia, o “su misura”.

…e no final, a forma como, sem mácula, assenta a peça.

Este Central não é Zara é Rosa &

Teixeira.

Foi feito para o glamour da “passerelle”.

18 – Solidário
Ajuda com eficácia porque é 

um bom pilar.

Segura o amigo de forma 

elegante.

É discreto na forma de ajudar, 

não se nota.

As “conexões” são para ser úteis, não para serem mostradas, 

mas estão lá na medida certa.

Este Central tem um abraço longo…e forte.

É bonita esta forma de ser solidário.

19 - Perspicaz
Ainda o filme não começou e 

Ele já viu o final.

Olhar não é ver…e este 

Central vê tudo, vê longe.

Esta habilidade, quase pre-

monitória é fundamental 

para antecipar o resultado nas grandes alterações.

Intui como ninguém e a intuição afia a perspicácia, torna-a cortante.

Sabe como o filme pode acabar com um bonito sorriso, mas

acima de tudo, primeiro do que todos, sabe qual é o guião para lá chegar.

A perspicácia deste Central… espanta-me, surpreende-me, seduz-me.

20 – Pioneiro
Não se pode apagar o primei-

ro da História e… este Central 

foi o primeiro.

Não se foi… esse e será sem-

pre o pioneiro.

Que fantástico ocupar este 

lugar para memória futura.

Curiosamente, apesar de ser sempre considerado um histórico, o pioneiro é muito mais do 

futuro do que do passado.

Aponta o caminho… mostra aos outros que há sempre espaço para a descoberta.

Na galeria dos notáveis, qualquer que seja a moldura que lhe coloquem brilha sempre com 

a luz orgulhosa de ter sido pioneiro.

Uma História que só alguns podem contar… n
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CRÓNICA

FOCO NA MUDANÇA DE GÉNERO NA MEDICINA DENTÁRIA: 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL EM CHIA, SARDEGNA

No passado dia 9 a 11 de junho a AIO (Associazione 

Italiana Odontoiatri) organizou o 11º Congresso Inter-

nacional cujo tema principal foi a importância do género 

feminino em medicina dentária que contou com 80 dos 

mais prestigiados palestrantes do mundo, 60 dos quais 

eram mulheres. 

A AIO é uma das maiores organizações de medicina den-

tária existentes em Itália. 

A maior parte das palestras eram sobre estética dentária 

e implantologia.  

A Digital Dentistry Society (digital-dentistry.org) este-

ve também presente neste congresso. Esta sociedade é 

neste momento líder mundial e já tem embaixadas um 

pouco por todo o mundo a contribuir para a educação dos 

colegas que procuram entrar mais no mundo da medicina 

dentária digital. As empresas patrocinadoras deste even-

to são líderes de setor e a sua presença no evento foi forte 

e impactante. 

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

Fui convidada para dar uma palestra neste evento devido 

ao trabalho inovador que temos vindo a desenvolver na 

White Clinic nos últimos anos. O tema da minha palestra foi 

“Cicatrização acelerada: processo acelerado para obter óti-

mos resultados cirúrgicos”.  

Na White Clinic recebemos pacientes de todo o mundo 

que passam poucos dias em Lisboa. O objetivo foi criar um 

protocolo que se focasse na cicatrização acelerada após as 

cirurgias, de forma a que o paciente pudesse voltar para o 

seu país de residência sem qualquer tipo de complicações. 

Foi então que desenvolvemos o protocolo de cicatrização 

acelerada que está focado na função mitocondrial celular e 

na produção de ATP. 

Durante a palestra foram abordados temas como a impor-

tância da nutrição, e das vitaminas como a vitamina K2 e 

de hormonas como a vitamina D, que são essenciais para a 

função da nossa mitocôndria. Acredito que a nutrição é um 

tema muito importante na medicina e na medicina dentária 

e que a maior parte dos médicos e médicos dentistas não 

https://digital-dentistry.org
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dão a importância devida. Acredito que os médicos que 

sabem de nutrição serão os mais bem-sucedidos no futuro. 

Também foram abordados temas como a importância do 

teste RANTES/CCL5 e dos testes de hipersensibilidade ao 

titânio como o teste Melisa. 

Por último foi explicado como a utilização de tecnologias 

como o laser Er:Yag, do piezoelétrico, da ozonoterapia e da 

fotobiomodelação são importantes para a desinfeção e cica-

trização óssea. 

Foi também mencionado a importância do uso do PRF 

(fibrina rica em plaquetas) e de células estaminais para a 

cicatrização acelerada tanto dos tecidos duros (ósso) como 

dos tecidos moles (gengiva). 

Como sempre, ir a estas conferências é uma experiência 

muito gratificante, não só pelo networking, mas também 

pela partilha de informação.

Para mim, a medicina dentária é uma arte que está em 

constante movimento. As terapias estão a ser constante-

mente melhoradas e atualizadas. Considero que estou a 

contribuir para esse movimento. Muitos dos protocolos de 

tratamento que desenvolvemos na White Clinic são únicos; 

no entanto, temos uma agenda muito ocupada, e só conse-

guimos tratar a um número limitado de pacientes. É impor-

tante que este conhecimento seja compartilhado com outros 

médicos dentistas de outras partes do mundo para que eles 

também possam oferecer aos seus pacientes os melhores 

tratamentos. A partilha do conhecimento é a nossa maior 

contribuição para a humanidade. n
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NOTÍCIAS

4ª Edição do Curso Endodontia Mecanizada 
Formação: Endodontia Mecanizada (4ª Edição)
https://www.ravagnanitrainingcenter.com/formacao-den-
tista/formacao_endodontia_mecanizada_4_edicao/
Data: 17 de setembro
Formadores: Dr. António Roma Torres
Apoios: Coltene, Micromega, Zumax
Descrição: Dotar o formando de conhecimentos fundamentais 
para tratamentos primários de endodontia com instrumen-
tação mecanizada. Estratégias de instrumentação e noções 

básicas para a utilização de instrumentos de NiTi Micro-Mega (OneReci, OneCurve, OneG).

2ª Edição do Curso Retratamento Endodôntico 
Formação: Retratamento Endodôntico (2ª Edição)
https://www.ravagnanitrainingcenter.com/formacao-den-
tista/formacao-retratamento-endodontico/
Data: 30 de setembro e 1 de outubro
Formadores: Dra. Dr. Valter Fernandes, Dr. António Ferraz, Prof 
Dr. Paulo Miller (convidado)
Apoio: Woodpecker, Zumax, Coltene, MicroMEga
Descrição: dar formação específica a médicos dentistas na 
área da endodontia, nomeadamente no diagnóstico, planea-

mento e execução de retratamentos endonticos não cirúrgicos.

Curso de Formação Biópsia em Medicina Dentária
Data: 8 de outubro
Formação: Biópsia em Medicina Dentária 
https://www.ravagnanitrainingcenter.com/formacao-dentista/
formacao_biopsia_medicina_dentaria/
Formadores: Prof. Dr. Abel Salazar

Apoio: Asa Dental
Descrição: Prevenção; Diagnóstico; Tratamento; Fundamentação do diagnóstico
Público-Alvo: Médicos dentistas e estudantes de medicina dentária que pretendam desen-
volver competências nesta área cirúrgica.

Abertas as candidaturas para o Curso Pós-Graduado 
de Especialização em Odontopediatria na FMDUL

Estão abertas as candidaturas para o Curso Pós-Gra-
duado de Especialização em Odontopediatria na Facul-
dade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 
(FMDUL).  Por norma apenas são abertas quatro vagas 

de três em três anos que conferem, posteriormente, o reconhecimento do título de especia-
lista em Odontopediatria, pela Ordem dos Médicos Dentistas (OMD).
Neste curso estão ainda abrangidas todas as valências da área de Odontopediatria, incluindo 
o tratamento de pacientes especiais, sedação e anestesia geral, em meio hospitalar.
O Curso Pós-Graduado de Especialização em Odontopediatria tem como objetivo disponibi-
lizar formação a profissionais com competências específicas no tratamento médico dentário 
de crianças, adolescentes e pacientes com necessidades especiais e incentivar a pesquisa e 
motivar o aluno à necessidade de formação contínua ao longo da vida.
No final do curso os alunos estarão habilitados a:

• Exercer a especialidade de odontopediatra com um elevado padrão de ética profissional; 
• Dominar os conhecimentos necessários para a compreensão dos fundamentos científicos 
e clínicos da odontopediatria; 
• Ser profissionais com capacidade para participar na realização ou para realizar investiga-
ção científica em áreas de ciências básicas ou clínicas relacionadas com a odontopediatria; 
• Integrar equipas profissionais multidisciplinares que tenham por objetivo o bem-estar 
das crianças 

As candidaturas estão abertas e o curso terá início em setembro.
Mais informações: https://www.fmd.ulisboa.pt/especialidade-de-odontopediatria/

Henry Schein expande o seu portefólio de produtos 
ao mercado português de medicina dentária com o 
produto EdgeFile X7 

A Henry Schein lançou o EdgeFile X7, o sistema EdgeEndo NiTi número 
um em vendas nos Estados Unidos da América da EdgeEndo, uma 
das maiores empresas dos Estados Unidos da América fornecedoras 
de limas rotatórias NiTi ao nível mundial.
O processo patenteado de tratamento por calor FireWire da EdgeEndo, 
deu origem à "Tecnologia de Contorno do Canal" EdgeFile X7, que 

torna as limas extremamente flexíveis e reduz a memória de formato e o efeito de "ressalto" 
que afetam as outras limas NiTi. Devido à sua flexibilidade, EdgeFile X7 acompanha de perto 
a anatomia do canal sem se endireitar, reduzindo o risco de projeção horizontal, de trans-
porte e de perfuração. A haste flexível reduz a necessidade de acesso excessivo em linha 
reta, o que permite preservar mais a estrutura do dente. 
O produto é disponibilizado sob a forma de pontas cónicas de 4% e 6%, com comprimentos 
de 21 mm, 25 mm e 29 mm. 

XIX Dental Awards distinguem alunos da FMDUL
O auditório Prof. Doutor Armando Simões dos Santos 
foi o palco dos XIX Dental Awards, uma gala anual que 
premeia aqueles que mais se destacaram durante o ano 
letivo. 
Esta gala realizou-se no dia 20 de maio de 2022, entre 
as 19h e as 00h, e reuniu os alunos dos cursos de Medi-
cina Dentária, Higiene Oral e Prótese Dentária. 

Este evento realiza-se anualmente e tem como objetivo juntar a comunidade académica da 
instituição numa noite marcada pela entrega de prémios nas mais variadas categorias. Conta, 
portanto, com a presença de cerca de 300 pessoas, entre as quais atuais e antigos alunos, 
funcionários e professores. 
Cada edição é caracterizada por um tema diferente, que é aguardado até ao dia da gala com 
grande expectativa por todos. 
Este ano o tema foi “Dental Alive”, retratando a alegria e os momentos inesquecíveis que os 
festivais de verão proporcionam. 
A gala foi organizada pela Associação Académica de Medicina Dentária de Lisboa (AAMDL)

TAP Air Portugal une-se à Mundo A Sorrir pela 
promoção da saúde oral

A TAP Air Portugal aliou-se à Mundo A 
Sorrir numa iniciativa de responsabi-
lidade social que incentiva a troca de 
milhas por viagens. Até ao final do ano, 
através do programa TAP Donate Miles, 
os clientes podem doar as suas milhas a 
Organizações Não Governamentais para 
o Desenvolvimento (ONGD), para que 
estas possam ser trocadas por viagens 

e, dessa forma, levar a ajuda a quem mais precisa. 
No ano de 2021, foram doadas mais de 1.8 milhões de milhas, que permitiram beneficiar 
mais de dez mil pessoas. Todos os clientes da TAP Air Portugal podem dar asas a esta causa 
através do registo no portal TAP Miles&Go disponível no site da companhia aérea e, assim, 
oferecer bem-estar, qualidade de vida e autoestima a quem mais precisa. 
A Mundo A Sorrir desenvolve atualmente 16 projetos direcionados a pessoas que vivem em 
situação de vulnerabilidade socioeconómica em Portugal, Cabo-Verde, Guiné-Bissau e São 
Tomé e Príncipe. Através de ações de prevenção e literacia em saúde, da assistência médica 
e médico dentária, da capacitação de profissionais e da investigação, a Mundo A Sorrir 
pretende potenciar a inclusão social e a cooperação e apoio ao desenvolvimento. 
Mais informações: https://bit.ly/371QA3m
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Quais os grandes temas atuais e para onde caminha a 
Dentisteria Adesiva Minimamente Invasiva?

Todos os procedimentos que realizámos têm como princí-

pio preservar ao máximo a estrutura dentária. Essa é a base 

de toda a nossa filosofia de trabalho.

Na área da reabilitação e dentisteria, a adesão proporcio-

na-nos essa possibilidade de mínima intervenção, utilizando 

técnicas e materiais adequados. Quer estejamos a falar de uma 

simples restauração em resina composta ou de uma reabilitação 

total indireta com aumento da Dimensão Vertical de Oclusão.

Nos últimos anos temos assistido ao surgimento de técni-

cas e materiais que nos permitem preservar mais a estrutura 

dentária. Mesmo ao nível da prevenção e manutenção dos 

nossos tratamentos dentários.

Técnicas como por exemplo a preparação BOPT, a remine-

ralização e infiltração com resinas, a reabilitação aditiva com 

resinas ou cerâmicas CAD/CAM, são alguns dos temas de 

mínima intervenção que abordaremos na DAMI.

O programa do curso inclui várias sessões sobre 
periodontologia. Quais os temas que específicos que irão 
abordar nesta área e que técnicas os alunos poderão 
desenvolver? E como é que as duas especialidades 
-periodontologia e dentisteria - podem comunicar entre si 
no dia a dia clínico?

Diríamos que hoje em dia, se fala cada vez mais da harmo-

nia entre branco e rosa, ou seja, a harmonia entre estruturas 

dentárias e estruturas gengivais. Não se podem dissociar as 

duas, andam de mãos dadas.

Quando se fala de estética dentária, é isso que está implí-

cito, harmonizar as diferentes estruturas. Os alunos terão 

oportunidade de aprender a reabilitar de uma forma conser-

vadora as estruturas dentárias e por outro lado vão adquirir 

conhecimentos de diferentes técnicas para manuseamento 

das estruturas gengivais de forma a atingir uma estética 

mais adaptada ao paciente.

Com a tecnologia digital e diferentes aplicações que já 

existem, é muito fácil comunicar transversalmente nas dife-

rentes áreas em medicina dentária moderna.  

Atualmente, cada vez mais, o conceito multidisciplinar 

faz sentido, permitindo-nos otimizar o nosso plano de tra-

tamento. Para finalizar, salientamos que o nosso compro-

misso vai desde o diagnóstico, à execução de planos de 

tratamento e execução do mesmo com as técnicas digitais 

mais modernas sem esquecer o plano de manutenção dos 

tratamentos efetuados.  n
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ENTREVISTA / FORMAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO DE DENTISTERIA ADESIVA MINIMAMENTE 
INVASIVA: “A HARMONIA ENTRE ESTRUTURAS DENTÁRIAS E 
ESTRUTURAS GENGIVAIS”

A Pós-Graduação DAMI do Instituto Universitário Egas Moniz (IUEM) trata-se de uma formação 
intensiva especializada em Reabilitação Oral e minimamente invasiva. A coordenação do curso será 
responsabilidade do Prof. Doutor José João Mendes, do Mestre Paulo Monteiro e Dr. João Gonçalves Rua.  

usufruírem das mais modernas Digital Technologies for 

Dental Technicians.

A residência clínica tem uma duração média de três 

meses e realiza-se uma vez por semana. Para os colegas 

com alguma limitação de horário e que residam fora do país, 

estes horários podem ser sempre ajustados e adequados 

individualmente.

A pós-graduação atribui um total de dez ECTS.

Os professores convidados são nacionais e internacionais? 
Quais os critérios adotados para a sua escolha?

Quando idealizámos e formatamos a DAMI, tentamos 

pensar quais os melhores docentes em cada uma das dife-

rentes áreas a abordar.

Ponderando a sua experiência, conhecimento e backgrou-

nd científico, convidamos para colaborar connosco aqueles 

que achamos serem os melhores nas suas áreas de atuação 

a nível mundial.

Na escolha dos diferentes docentes, sempre tentámos 

criar um equilíbrio entre a parte científica e a parte clínica.

Orgulhamo-nos de ter na DAMI um corpo docente ímpar a 

nível nacional e internacional.

Que preocupações tiveram na preparação desta pós-
graduação?

Quando iniciámos a preparação da Pós-Graduação 

Internacional em Dentisteria Adesiva Minimamente Invasiva 

(DAMI), procurámos criar um programa diversificado que 

abrangesse os diferentes tópicos da reabilitação e dentiste-

ria adesiva, desde as restaurações diretas às indiretas, desde 

a execução de casos simples a casos complexos.

No fundo tentámos criar um programa que nós próprios 

gostaríamos de fazer. Para isso convidamos para colaborar 

connosco docentes de renome nacionalmente e internacio-

nalmente, nos diferentes temas a abordar.

Outra das preocupações era criar um programa educativo 

com uma forte componente prática, pré-clínica e clínica com 

pacientes. Daí termos a opção de residência clínica onde os 

participantes podem executar em pacientes todas as técni-

cas e conceitos apreendidos na parte teórica e pré-clínica.

Estando agora a preparar a sétima edição da DAMI que 

terá início no próximo mês de setembro, sempre tentámos 

ir ao encontro dos requisitos e expectativas dos colegas, 

introduzindo mais e novos temas de relevante importância 

clínica.

Qual o número de vagas? Esperam receber alunos 
estrangeiros?

O numerus clausus desta pós-graduação são 24 alunos. À 

semelhança de anos anteriores esperamos receber alunos 

estrangeiros, em linha com a percentagem de alunos inter-

nacionais na Egas Moniz – à volta de 30 %.

Qual a carga horária da pós-graduação? E da componente 
prática? Tem atribuição de ECTS?

O curso completo total representa no total 260 horas de 

atividade letiva.

A componente prática está dividida em duas partes.

Em todos os seis módulos do Curso, que variam entre dois 

a três dias, existe sempre uma componente prática hands-

-on, onde os participantes podem por em prática as técnicas 

e conceitos lecionados na parte teórica. Nesta parte, a com-

ponente prática ocupa um mínimo de 50% da carga horária 

total.

Após os seis módulos iniciais, os participantes têm a 

opção de realizar uma residência clínica onde irão executar 

em pacientes os conceitos e técnicas apreendidos anterior-

mente, sempre supervisionados e orientados pela equipa de 

docentes residentes. Salienta-se o facto de todos os alunos 

Bart Van Meerbeek, Luiz N. Baratieri, Carlos Villares, 
Jordi Manauta, Anna Salat, Patrícia Gaton, Roberta Prats, 
Marco Gresnigt, Rafael Decurcio e Fabio Hojo fazem parte 

da lista de palestrantes internacionais convidados.
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ENTREVISTA

“EMPRESAS QUE PERMANEÇAM ISOLADAS E COM UM 
POSICIONAMENTO DE CONSULTÓRIO COLOCARÃO EM RISCO A 
SUA COMPETITIVIDADE”

Daniel da Marça Teixeira é o fundador da Healthcare Expansion Consulting, uma empresa de consultoria 
estratégica direcionada a PME’s do sector da saúde.
Tem apoiado clientes a desenhar sinergias e implementar estratégias de crescimento, sendo uma 
organização orientada para o fenómeno de crescimento acelerado pelo que acaba por lidar com 
distintas realidades empresariais. 

Fale-nos um pouco sobre a Healthcare Expansion 
Consulting. Como surge esta ideia? 

A HEC é uma empresa de consultoria estratégica direc-

cionada a PME’s do Sector da Saúde e surge como resposta 

às necessidades crescentes, por parte dos proprietários de 

clínicas, de conhecimentos e suporte nas diversas dimen-

sões que afectam directamente a competitividade das suas 

empresas nomeadamente mercado e suas tendências, con-

corrência, optimização de processos, experiência de cliente, 

demonstrações financeiras, digital entre outros. 

Como é que avalia o seu percurso profissional? Que 
experiências mais contribuíram para o lugar que ocupa 
hoje?

A evolução do meu precurso profissonal tem como pano 

de fundo duas fases distintas. A primeira é constítuida por 

uma década a colaborar em empresas de referência do 

sector nomeadamente na CUF e miMed. A segunda fase, 

desde 2020, como empresário, consultor e empreendedor. 

Sinto que esta evolução do mundo corporate para a vida 

empresarial permitiu desenvolver conhecimentos, adquirir 

experiência e conhecer as melhores práticas de mercado 

que, devidamente adaptadas, fazem parte do activo intangí-

vel que transportamos para os projectos dos nossos clientes. 

Um dos serviços que a HEC presta é a intermediação de 
empresas de saúde. Qual a abordagem utilizada?

A HEC é extremamente orientada para o fenómeno de 

crescimento acelerado pelo que acabamos por lidar com duas 

distintas realidades empresariais. A consultoria estratégica 

que está direccionada para as clínicas que querem investir e 

crescer com a sua actual configuração de operações, ou seja, 

o crescimento orgânico. E a consultoria de expansão que é 

direcionada a clínicas que querem ampliar a sua rede de 

prestação de serviços por via de aquisições, o crescimento 

inorgânico. Pela via inorgânica, a HEC dá suporte desde a 

fase de estudos e planeamento até ao processo de venda e/

ou aquisição. Na fase de planeamento e estudos realizamos 

configuração ótima de rede, definição de targets e poste-

rior approach-to-market. Executamos também a venda de 

clínicas segundo o típico processo de Fusões & Aquisições 

(Mergers & Acquisitions) e que garante um processo com-

petitivo, confidencial e de fina qualificação dos potenciais 

candidatos à aquisição. 

Na medicina dentária de que forma se pode tirar partido 
de sinergias e alianças entre empresas para maximizar o 
crescimento?

As sinergias trazem escala, maior abundância de recursos 

e consequente potencial, a todos os níveis. A minha visão é 

que as empresas que permaneçam isoladas e com um posi-

cionamento de consultório colocarão em risco a sua com-

petitividade e, a médio prazo, a sua presença no mercado.

As fusões e aquisições (M&A) podem ser uma solução 
interessante para que tipo de clínicas?

Tanto para as clínicas que pretendam crescer via aquisi-

ção, usufruíndo de uma equipa clínica já instalada e fluxo de 

clientes bem como também para clínicas que, por diversas 

motivações, pretendam alienar o seu negócio e obter um 

valor adicional pelo investimento realizado no decurso dos 

anos.

Como vê atualmente o M&A na medicina dentária? Quais 
as oportunidades e ameaças que identifica?

O ciclo de vida da indústria de medicina dentária encon-

tra-se numa fase de consolidação pelo que o nível de transa-

ções nestas circunstâncias tende a ser considerável. A prin-

cipal dificuldade está relacionada com a falta de cultura de 

transacção de negócios e a inexistência de uma estratégia 

de saída. Os empresários tendem a colocar as suas clínicas 

no mercado em fase de declínio ou término, o que desva-

loriza fortemente o valor intrínseco do negócio. Acresce o 

facto de existir uma operação muito centrada no médico/

proprietário. Estas são razões pelo que uma grande fatia de 

transações de clínicas de dentária são, na verdade, negócios 

imobiliários.

Na aquisição de clínicas dentárias quais são os fatores 
mais importantes? Por norma, o que os clientes procuram?

Depende do tipo de investidor e dos seus objectivos. No 

entanto, independentemente das diferenças estratégicas 

e de posição, a realização de um negócio é sempre mais 

apetecível quando o produto (clínica-alvo) apresenta indica-

dores de crescimento operacional e rentabilidade financeira.

Quais foram os efeitos desta pandemia sobre o mercado 
da medicina dentária? Há um antes e depois?

Sim. Os empresários que tinham ambições de crescimento 

aproveitaram a desacelaração das suas actividade opera-

cionais para dedicarem tempo à componente estratégica e 

de reflexão sobre o posicionamento dos seus negócios. Os 

empresários mais indecisos, ou demoraram mais tempo a 

recuperar os níveis de actividade pré-pandemia ou alguns 

decidiram mesmo não continuar a gerir os seus negócios. 

Na conjuntura atual, há algum conselho que queira deixar 
aos gestores de clínicas dentárias por todo o país?

Escala, foco na tecnologia e digital, inovação e processos 

centrados nas percepções dos clientes. n

Daniel da Marça Teixeira.
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IN VIVO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE IRRITAÇÃO 
DE TRÊS ADESIVOS UNIVERSAIS

Introdução
O desenvolvimento de sistemas adesivos, capazes de tornar possível o substrato de resi-

na composta/estrutura dentária, definiu um ponto de viragem na medicina dentária. Ao 

longo do tempo, os médicos exigiram produtos mais versáteis e fáceis de utilizar que lhes 

permitissem escolher a estratégia de adesão mais adequada. 

De facto, os adesivos dentários, devido à sua aplicação em contacto íntimo e prolongado 

com a dentina vital, têm uma influência crítica no tecido pulpar. Esta influência depende 

amplamente da sua composição química e da concentração em que são aplicados.

Objetivos
– Analisar o potencial de irritação de três adesivos universais, através de um ensaio in 

vivo para a avaliação da irritação - o ensaio HET-CAM;

– Apresentar os adesivos universais que reportam um perfil de biocompatibilidade 

otimizado.

Metodologia
Neste estudo, foi testado o potencial de irritação de três adesivos universais (tabela 1).

Composição do adesivo Tempo de polimerização

NormoBond xse
Metacrilato, fotoiniciadores, etanol, MDP

10-20s

Universal Adhesive
Metacrilatos modificados, MDP,

catalisadores, estabilizadores no etanol.

20s

All-Bond Universal bis-GMA, 
etanol, 10-MDP, HEMA

20s

Resultados

Tabela 1: Composição e tempo de polimerização dos três adesivos universais.

Os ovos de galinha fertilizados foram colocados numa incubadora de rotação automática 

- Briensa Octagon Advance - a 37,8°C numa atmosfera com humidade controlada até ao 

dia 9. Todos os ovos danificados ou não viáveis foram descartados antes da realização dos 

testes.

A membrana corioalantóide (CAM) foi acedida através da remoção da casca situada por 

cima da célula de ar, e da remoção cuidadosa da membrana interna do ovo (figura 1).

O teste foi realizado de acordo com o ICCVAM-Recommended Test Method Protocol: Hen’s 

Egg Test – Chorioallantoic Membrane (HETCAM) Test Method5, com os adesivos a serem 

colocados directamente sobre a CAM numa área definida por um O-ring. A resposta bioló-

gica aos adesivos foi testada durante 300 segundos, de acordo com os padrões de teste, 

sendo pontuada para hemorragia, lise vascular e coagulação, após avaliação microscópica 

(ZEISS Stemi 508 Stereo Microscope). Foi também realizado um controlo positivo - com 

NaOH - para validação do ensaio. 

Controlo positivo – NaOH        * Após remoção do O-ring

a) b)

Discussão
NaOH (controlo positivo) induziu alterações significativas na vascularização da CAM. Como 

se pode observar a lise vascular, a coagulação e a hemorragia ocorreram precocemente, 

dentro do período de 300 segundos do ensaio. Em contraste, nenhum dos três adesivos 

estudados induziu alterações vasculares adversas significativas e, não foram registadas 

diferenças entre eles.

Conclusão
Os adesivos dentários analisados nesta investigação não mostraram potencial de irrita-

ção e, consequentemente, uma resposta biológica adequada, dentro do quadro limitado 

deste ensaio. No entanto, são necessários mais estudos devido à complexidade do processo 

de avaliação biológica dos materiais destinados ao contacto com o organismo humano, 

incluindo ainda a citotoxicidade, genotoxicidade e carcinogenicidade, entre outros n

Figura 1: a) Casca acima da célula de ar removida. A membrana interna é visível; b) Membrana corioalantóide.

*

*

*

* Faculdade de Medicina Dentária, Universidade do Porto;  Bonelab - Laboratory for Bone Metabolism and Regenera-
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IMPLANTE DE PLATAFORMA REDUZIDA 3.0. 
VERSATILIDADE DO PILAR DE PONTE AO IMPLANTE UNITÁRIO
Introdução. 

Os implantes dentários são hoje uma opção de reabili-

tação totalmente consolidada para substituir um ou vários 

dentes. Os protocolos de inserção, carga e reabilitação 

evoluíram ao longo do tempo, assim como os diâmetros e 

comprimentos dos implantes, de forma a poder adaptar-se 

a diferentes situações clínicas, cada vez mais atróficas, pelo 

que a tendência nos últimos anos é o desenvolvimento de 

implantes com menor diâmetro e menor comprimento que 

permitam tratamentos minimamente invasivos nos casos 

mais complexos3. Atualmente, os diâmetros dos implantes 

variam entre 2,5 e 7 mm. Trata-se de um intervalo grande 

que permite a sua utilização em diferentes técnicas cirúrgicas 

ou até mesmo noutras disciplinas que não apenas a implan-

tologia, como a ortodontia onde são utilizados mini-implan-

tes para atingir pontos de ancoragem óssea. Os implantes 

“estreitos” são hoje em dia aqueles com menos de 3,75 mm 

de diâmetro, indicados para resolver atrofias horizontais 

(ferulizados) ou como implante unitário para substituição 

de dentes com espaço mesio-distal reduzido e pouca carga 

mastigatória como é o caso dos incisivos laterais maxilares 

e dos incisivos mandibulares1-3. Dentro deste grupo, são 

considerados mini-implantes aqueles cujo diâmetro é igual 

ou inferior a 3 mm, servindo para situações clínicas muito 

críticas, sendo recomendados para utilização única apenas 

em substituições de dentes sem alta carga biomecânica 

e diâmetro reduzido como incisivos inferiores ou superio-

res4-7. Revisões sistemáticas que avaliam a sobrevivência de 

implantes de diâmetro pequeno (menor de 3 mm) revelam 

uma taxa de sobrevivência desses implantes superior a 90% 

num período de acompanhamento de 1 a 3 anos, sendo a 

taxa de sobrevivência superior (93,8%) para implantes com 

diâmetros entre 3 e 3,25 mm (com seguimento de 1 a 5 

anos)8. Um dos elementos fundamentais para a obtenção de 

maior sobrevivência desses implantes, geralmente inseridos 

em áreas de máxima atrofia o que coloca sua sobrevivên-

cia em maior risco, é o protocolo de diagnóstico e cirúrgico 

que deve ser o mais adequado. Preservar a biologia do leito 

recetor mediante um preparo alveolar cuidadoso bem como 

um planeamento adequado do caso, tanto a nível cirúrgico 

como protético, pode fazer a diferença. Nestes casos, é fun-

damental identificar em que situações podem ser colocados 

de forma unitária e em que situações podem ser colocados 

como ponto de carga intermédio ou transitório em próteses 

de vários implantes9-11. Neste artigo mostramos a utilização 

de implantes de diâmetro reduzido e plataforma reduzida 

(3 mm) para reabilitar duas situações clínicas distintas: pilar 

de ponte e reabilitação unitária, descrevendo os protocolos 

cirúrgicos e protéticos para cada situação, bem como as indi-

cações para ambos os casos. O desenvolvimento do implan-

te 3.0 foi realizado de modo a obter o máximo desempenho 

da ligação sem comprometer a fiabilidade ou durabilidade 

do implante, sendo um implante que foi desenvolvido para 

ser ferulizado a outros implantes e trabalhar em grupo tendo 

em conta o seu diâmetro de 2,5 mm e de forma unitária, 

em espaços protéticos mesio-distais reduzidos, avaliando 

rigorosamente cada caso nos seus diâmetros de 3 e 3,3 mm. 

Casos clínicos. 
Caso clínico 1: reabilitação unitária. 

Apresentamos o caso de uma paciente de 57 anos que 

veio para a substituição de um segundo pré-molar superior 

direito perdido após o insucesso de um tratamento ortodôn-

tico. No planeamento da cirurgia por TAC verifica-se que o 

espaço a reabilitar é estreito, sendo necessário um implante 

com plataforma reduzida para poder respeitar as distâncias 

biológicas recomendadas entre os dentes adjacentes e o 

novo implante (entre 1,5-2 mm desde a extremidade da 

plataforma até à raiz do dente). Isso leva-nos a optar por um 

implante com plataforma reduzida (3 mm) e diâmetro de 3,3 

mm, como vemos na figura 1. 

Uma vez realizado o diagnóstico e plano de tratamento, 

procede-se à inserção do implante. O implante é colocado 

pela técnica de preparo biológico do alvéolo (a baixa rota-

ção e sem irrigação) para manter o controlo da perfuração 

em todos os momentos, enquanto o osso removido para a 

génese do neo-alvéolo é preservado em PRGF-Endoret fra-

ção 2 sem ativar e pode ser utilizado posteriormente como 

enxerto particulado, se necessário. Na imagem cirúrgica 

após a inserção do implante, podemos observar como o 

espaço entre as margens da plataforma do implante e o den-

te adjacente respeitam os 2 mm necessários para manter a 

vitalidade do osso, evitando recessões a este nível. Outra 

plataforma de maior diâmetro teria comprometido o osso 

crestal por não deixar espaço suficiente entre o implante e o 

dente adjacente (figuras 2 e 3).    

 Ao verificar que a estabilidade do implante quando inse-

rido estava correta (30 Ncm), o implante pode ser realizado 

numa só fase cirúrgica. Para isso, optámos por um transe-

pitelial unitário (Unit) colocado no mesmo tempo cirúrgico 

da cirurgia, preservando, assim, e em todo o momento, o 

hermetismo implante-prótese. Também fica garantida a 

hermeticidade a este nível para a prótese com carga ime-

diata e posteriormente para a prótese definitiva (figura 4). 

Concluímos a cirurgia com um aumento do tecido mole feito 

com membrana de fibrina retraída (PRGF-Endoret) fração 1 

para dar maior volume vestibular à reconstrução (figuras 

5-6).  

É feita uma carga imediata provisória, colocada 24 horas 

após a cirurgia de inserção do implante (figuras 7-10). Três 

meses após a cirurgia, é confecionada a coroa cerâmica. Ao 

ser inserida sobre um transepitelial unitário, a zona crítica 

de união entre a coroa e o implante é afastada para uma 

zona mais favorável (justagengival). Para a sua confeção é 

utilizado um cilindro de titânio, que é cortado no tamanho 

necessário e é feita uma coroa cerâmica cimentada ao cilin-

dro. Deste modo, mantiveram-se a estética e a emergência 

a nível gengival durante todo o tempo de integração do 

implante. Uma vez colocada a coroa, podemos observar a 

estética da restauração e a estabilidade dos tecidos moles 

um ano depois (figuras 11-12).

Fig. 1. Imagem de planeamento da TAC onde observamos o espaço reduzido para inserção do implante, o que nos leva a escolher um implante estreito com 
plataforma reduzida. 
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Figs. 2 e 3. Imagens após a inserção do implante onde podemos observar o espaço mesio-distal reduzido e como o implante selecionado respeitou as 
distâncias dente-implante. 

Figs. 4 e 5. Colocação do transepitelial unitário para carga imediata. Fecho dos tecidos moles com colocação de membrana de fibrina (PRGF-Endoret fração 
1 ativada e retraída) para conseguir um maior volume a nível vestibular.

Fig. 6. Radiografia pós-cirurgia com o transepitelial inserido para a prótese 
imediatamente carregada. 

Figs. 7-10. Imagens de confeção da coroa provisória de resina sobre cilindro de titânio aparafusada ao transepitelial unitário. 

Figs. 11 e 12. Imagem da inserção da coroa definitiva e radiografia após um ano de acompanhamento. Podemos observar a estabilidade do implante em que 
não se observa perda óssea.
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Figs. 13 e 14. No planeamento por TAC, na área correspondente à peça 34-35, onde queremos inserir o nosso implante, podemos observar uma grande atrofia a nível horizontal, o que nos faz optar por um 
implante com plataforma de 3 mm e o mesmo diâmetro. Ajudará enquanto pilar de ponte juntamente com um implante de diâmetro maior na área distal.

Fig. 15. Planeamento do segundo implante com diâmetro de 4 mm para gerar uma ponte entre os dois implantes. 

Caso clínico 2: pilar de ponte.
Paciente do sexo feminino, 62 anos, que chega à consul-

ta apresentando dor e mobilidade numa ponte sobre dente 

natural confecionada, há vários anos, no terceiro quadrante. 

No exame clínico podemos observar um desajuste das coroas, 

bem como mobilidade de grau II em ambos os pilares das 

pontes. Por este motivo, decidimos realizar uma ortopanto-

mografia onde observámos defeitos em cunha em ambos os 

pilares, mais pronunciados no pilar do molar, e um TAC de pla-

neamento para podermos ponderar as opções de substituição 

deste restauro. Na área correspondente ao pré-molar, neste 

caso o segundo, visto que os implantes serão realizados ao 

mesmo tempo que a extração das peças dentárias, podemos 

observar uma reabsorção horizontal extrema. Isso leva-nos a 

planear um implante com diâmetro reduzido e plataforma de 

3 mm para tentar evitar o procedimento de aumento ósseo. 

Deste modo, podemos inserir um implante com uma cirur-

gia minimamente invasiva evitando o aumento de cirurgias 

e conseguindo a substituição dentária em menos tempo. Na 

área correspondente ao molar podemos inserir um implante 

de maior diâmetro. (figuras 13-15).  

Na cirurgia de inserção dos implantes, obtivemos uma 

estabilidade adequada (30 Ncm no implante localizado na 

zona 35 e 35 Ncm no implante inserido na zona 37), o que 

nos permite proceder à carga imediata. Neste caso, colo-

cámos novamente os transepiteliais na mesma cirurgia dos 

implantes (figura 16). Vinte e quatro horas após a colocação 

dos implantes podemos finalizar a nossa prótese de carga 

imediata, utilizando barras articuladas nos transepiteliais, 

com as quais podemos criar estruturas de forma rápida e 

segura (figuras 16-19). 

A reabilitação é definitivamente concluída vários meses 

depois, uma vez reabilitados outros setores em que a pacien-

te também precisava de implantes. Concluiu-se com uma 

ponte metalocerâmica que, três anos após a sua conclusão, 

não apresenta incidências ou perda óssea nos implantes que 

a compõem (figuras 20-22). 

Discussão
Os implantes estreitos com plataforma reduzida são indi-

cados quando há pouco osso no sentido horizontal ou quan-

do existe espaço interdental reduzido, onde a colocação de 

uma plataforma com maior diâmetro pode colocar em risco 

o osso adjacente ao implante e, por conseguinte, os dentes 

circundantes12-14. No caso de problemas horizontais, para 

obter uma correta integração óssea e um bom prognóstico, 

é necessário termos pelo menos 1 mm de largura de osso 

à volta do implante na prega vestibular e lingual ou pala-

tina15-18. A redução da plataforma dos implantes de 3 mm 

permite-nos preservar esse volume ósseo, evitando a reali-

zação de técnicas de regeneração adicionais para conseguir 

um maior volume ósseo e não nos preocuparmos com essas 

medidas biológicas17. Além disso, quando esses implantes 

são inseridos de modo unitário, se o caso, a posição e a 

posterior reabilitação protética foram devidamente selecio-

nados, estes não têm influência no sucesso do tratamento 

se compararmos esses implantes com outros que podem 

ser considerados de diâmetro “convencional”10-11,14,19. A taxa 

de sobrevivência a longo prazo dos implantes estreitos foi 

avaliada através de alguns estudos, estabelecendo uma taxa 

de sobrevivência de 96,9% ao fim de 8 anos para implantes 

estreitos ferulizados a outros implantes20. Outros estudos a 

longo prazo que avaliaram esses implantes em zonas estéti-

cas de modo unitário, revelam uma sobrevivência de 100% 

com seguimento entre 3 e 14 anos21. Embora exista uma 

mistura heterogénea de dados, em termos de seguimento, 

com múltiplos dados e múltiplos implantes de diferentes 

diâmetros, em termos gerais, constata-se que não apresen-

tam maior taxa de insucesso desde que o caso seja estudado 

em detalhe e todos os fatores que podem afetar a perda 

óssea sejam tidos em consideração, tanto do ponto de vista 

cirúrgico como protético9-11. 
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No nosso caso, para uma utilização individual recomen-

damos um diâmetro acima dos 3 mm para garantir um bom 

comportamento biomecânico do conjunto implante-prótese, 

pois diâmetros inferiores a 3 mm podem gerar altas tensões 

no osso crestal e consequentemente a perda óssea ou do 

implante, sendo situações limites com piores condições de 

partida9,22-23. 

Conclusões. 
Os implantes de diâmetro e plataforma reduzidos podem 

ser utilizados previsivelmente para restaurações unitárias, 

desde que exista um planeamento adequado e um diâmetro 

mínimo de 3 mm e um pilar de ponte, independentemente 

do seu diâmetro, caso seja necessário para evitar técnicas de 

regeneração óssea adicionais. n
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Fig. 16. Imagem da inserção do implante. Colocação do transepitelial na 
mesma cirurgia.  

Figs. 17 e 18. Confeção de prótese de carga imediata com barras articuladas. 

Fig. 19. Prótese de carga imediata colocada 24 horas após 
a cirurgia. 

Fig. 20. Imagem clínica da reabilitação 
final com coroas metalocerâmicas. 

Figs. 21 e 22. Radiografias finais do caso, três anos após a sua conclusão. Nelas podemos observar a estabilidade do trata-
mento.
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VERSATILIDADE NA IMPLANTOLOGIA: DOS CASOS MAIS 
SIMPLES AOS MAIS COMPLEXOS

Variedade da oferta, simplificação dos processos e garantia de resultados positivos são as três grandes 
vantagens apontadas por médicos dentistas sobre a linha de implantes CORE da BTI, que promoveu 
recentemente uma ação de formação para médicos dentistas e assistentes em Lisboa. 

R esultado de muita investigação científica e clínica, mas 

também de avultados investimentos no desenvolvi-

mento de soluções mais eficazes, a BTI está apostada em dar 

a conhecer a linha de implantes CORE e a sua capacidade de 

adaptação aos mais diversos casos clínicos. Ao longo de um 

dia, a empresa juntou-se aos Serviços Sociais da Caixa Geral 

de Depósitos (SSCGD) para promover, em Lisboa, uma for-

mação técnica dirigida a médicos dentistas e assistentes. O 

objetivo passa pela renovação do conhecimento destes pro-

fissionais, mas sobretudo contribuir para uma melhor comu-

nicação das equipas no consultório. “As assistentes ganham 

bastante ao assistir à formação, porque [a implantologia] é 

um procedimento difícil e torna-se mais fácil aprenderem 

aqui, com a ajuda de especialistas, do que através de um 

folheto”, afirma o Dr. Tiago Garrido, responsável pelo centro 

clínico dos SSCGD no Porto. 

Durante o período da manhã, o Dr. Antonio González 

Mosquera, mestre em implantologia, prótese e oclusão, 

protagonizou uma sessão técnica dedicada à exploração das 

características da linha de implantes CORE, da BTI. Ao longo 

da apresentação, teve oportunidade de partilhar casos reais 

e mostrar, também, as vantagens deste sistema em casos de 

reabilitação de maxilares atróficos. “Na minha perspetiva, o 

sistema BTI, talvez por ser feito de médicos dentistas para 

médicos dentistas, acaba por disponibilizar soluções que 

põem o paciente em primeiro lugar”, começa por dizer ao 

O JornalDentistry. O perito galego, que foi também profes-

sor na Universidade de Santiago de Compostela, acrescenta 

que estes implantes “facilitam protocolos bem definidos” 

que são muito úteis “desde a planificação à finalização do 

caso”. Por outro lado, diz, torna mais simples a resolução de 

“estes casos mais complexos com mais previsibilidade”, o 

que “facilita muito a logística da equipa”. 

O Dr. António Gomes da Silva, coordenador da Unidade 

de Estomatologia e Medicina Dentária do centro clínico dos 

SSCGD de Lisboa e um dos oradores no evento formativo, 

concorda e acrescenta que “a versatilidade é, acima de tudo, 

a grande vantagem”. “Todos os componentes protéticos são 

os mesmos, o que facilita a logística e tem mais-valias do 

ponto de vista económico”, considera. Mais do que apre-

sentar uma solução disruptiva e completamente diferente 

das restantes já existentes no mercado da implantologia, o 

Dr. Rui Rato, médico dentista no centro clínico dos SSCGD de 

Coimbra, olha para a linha CORE da BTI como “uma evolu-

ção nas superfícies, em termos de desenho, da conicidade 

e da pré-perfuração do implante”, mantendo, porém, a 

estabilidade mecânica que é essencial para o sucesso da 

intervenção. 

Entre os elementos diferenciadores, apontam os especia-

listas presentes no evento, está a diversidade de medidas de 

implantes deste sistema, que inclui as dimensões conven-

cionais, mas também medidas a partir de 4,5mm de compri-

mento e 2,5mm de diâmetro. “O sistema tem capacidade de 

atingir exatamente o mesmo desempenho clínico com um 

tamanho muito mais curto de implante”, esclarece o Dr. Rui 

Rato. Adicionalmente, a conexão interna BTI e a superfície 

UnicCa são ainda vistas como ferramentas importantes para 

o sucesso da intervenção clínica em casos complexos, como 

o de maxilares atróficos. 

Melhorar a experiência do paciente
“A maior vantagem que estas soluções apresentam é 

que permitem tratamentos menos invasivos e menos pro-

longados no tempo”, contextualiza o Dr. Antonio González 

Mosquera. O especialista galego exemplifica com situações 

concretas. “Uma elevação de seio maxilar ou uma cirurgia 

de transposição do nervo dentário pode, muitas vezes, ter 

como alternativa uma cirurgia com implantes extra curtos”, 

explica. O mesmo acontece com os implantes estreitos, que 

poderão ser os mais indicados para casos clínicos em que 

“haja pouco espaço cirúrgico em que, por exemplo, as raízes 

dentárias estejam muito próximas”. 

“Hoje em dia vemos que a maior 
parte da população procura não o 
resultado final, mas sim o custo do 

procedimento de medicina dentária”

Dra. Filomena Rodrigues, médica dentista

“A filosofia da BTI tem sempre 
este objetivo de criar soluções 
adaptadas ao paciente e não o 

inverso”

Dr. Antonio González Mosquera, médico 

dentista

O Dr. António Gomes da Silva acredita que “os implantes 

de muita qualidade” que integram o sistema da marca evi-

tam “grandes regenerações”, dando garantia de eficácia no 

momento da realização de reabilitações. “Queremos sempre 

fugir a elevações de seio e complicações cirúrgicas”, acres-

centa o Dr. Tiago Garrido, que diz ainda ser possível “ganhar 

tempo e diminuir o desconforto do paciente”. 

Segundo a BTI, os implantes extra curtos e os implantes 

estreitos têm vindo, ao longo dos anos, a assumir um papel 

“de crescente importância nas decisões clínicas”. “Os estudos 

em que nos baseamos, os anos de seguimento que temos 

e as elevadas taxas de sucesso - muito aliadas a protocolos 

bem definidos - atestam a credibilidade destas soluções”, 

diz a empresa em resposta ao Jornal Dentistry. 

Director Clínico SSCGD, Dr. João Gamelas.

Dr. Antonio González Mosquera.
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“A grande vantagem destas 
soluções são a longevidade e 

estabilidade do implante”

Dr. Rui Rato, médico dentista nos Serviços 

Sociais da Caixa Geral de Depósitos (SSCGD)

“Uma cirurgia é sempre melhor que 
duas ou três. Com este sistema, é 

possível ganhar tempo e diminuir o 
desconforto do paciente, que é o que 

mais nos interessa”

Dr. Tiago Garrido, médico dentista nos Serviços 

Sociais da Caixa Geral de Depósitos (SSCGD)

Simplificar com qualidade
Para a Dra. Filomena Rodrigues, médica dentista na cidade 

do Porto com mais de 40 anos de experiência, “a panóplia de 

medidas e de implantes à disposição dos pacientes” da maior 

parte das marcas não é suficientemente ampla para satisfa-

zer todos os casos que surgem no consultório. A especialista 

reconhece que, com o sistema BTI, é mais simples abordar 

casos que, de outra forma, seriam complexos. “Somos todos 

diferentes e, mesmo dentro da mesma pessoa, a cavidade 

oral tem espaços que são diferentes. Isto exige uma grande 

variedade de medidas para os implantes”, aponta. 

Durante a parte da tarde, na sessão de formação, a Dra. 

Filomena Rodrigues lecionou um workshop dirigido aos 
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assistentes dentários em consultórios de medicina dentária. 

O objetivo, diz, é permitir que conheçam e diferenciem os 

materiais, mas também que “saibam reconhecer e antecipar 

as necessidades técnicas do seu médico dentista”. Este é, 

considera, “um passo importante para o sucesso do trata-

mento”. Além disso, a redução de componentes da nova 

linha de implantes CORE “facilita muito a gestão e a logística 

por parte da equipa”. 

No que respeita ao custo deste sistema face a outros, a 

médica dentista defende que este não deve ser o principal 

fator a ter em conta na hora do tratamento, ainda que refira 

que o valor destes implantes esteja na média do mercado. 

“O marketing é muito agressivo e as pessoas, fruto da sua 

ignorância porque também não podemos saber tudo, tam-

bém não procuram saber o porquê da diferença de preços”, 

diz. Por isso mesmo, a Dra. Filomena Rodrigues defende que 

é importante que os pacientes estejam informados e, para 

que isso aconteça, é necessário que o seu médico dentista 

explique as diferenças entre cada marca, em particular no 

que concerne à eficácia e segurança. Em complemento, é 

fundamental que o paciente compreenda a forma de colo-

cação dos implantes, os procedimentos para os tratamentos, 

os passos para a execução das cirurgias e a qualidade do 

material utilizado. Os riscos de tomar decisões não infor-

madas são muitos, avisa. “Hoje em dia já se vê, em muitos 

casos, as pessoas terem de tirar os implantes que têm colo-

cados porque estão a dar problemas e serem obrigadas a 

substituí-los por outros”, aponta. “Na saúde devemos optar 

pelo melhor que nos podem oferecer”, afiança. n

Francisco Almeida

Dr. António Gomes da Silva, SSCGD Lisboa. Dra. Filomena Rodrigues, médica dentista.
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ATELIER DIGITAL IPD – “A TRANSIÇÃO DO ANALÓGICO PARA O 
DIGITAL”

A crescente procura por soluções digitais é uma realida-

de e a IPD tem apostado cada vez mais na área da 

formação. No passado dia 2 de junho realizou-se, no Audi-

tório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 

Lisboa, um Atelier Digital.

O JornalDentistry falou com os especialistas digitais a 

nível nacional e internacional que marcaram presença neste 

evento. 

Ricardo Recena
Ricardo Recena acredita que os médicos dentistas têm 

de transformar a sua prática diária, fazendo o seu trabalho 

com mais segurança e dando a oportunidade ao paciente de 

participar nos resultados, onde o laboratório consegue ter 

um protocolo de trabalho que segue uma linha de pensa-

mento e respeita uma planificação. Assim, o médico dentista 

consegue realizar mais tratamentos complexos e elevar os 

resultados, minimizando as falhas.

“O paciente acaba também por fazer parte da equipa. 

A experiência que este tem no consultório mudou, sendo 

que cada vez mais se consegue dar uma maior segurança, 

conseguem-se desenvolver protocolos rápidos, previsíveis 

a precisos, dando o resultado que se prometeu ao cliente 

na primeira visita, de uma forma rápida e com qualidade. É 

esse o resultado da medicina dentária digital”. 

Na sua perspetiva, é fundamental que o paciente parti-

cipe nas decisões do tratamento, uma vez que já existem 

ferramentas de controlo de posições, de scaneamento, para 

transferir posições e que fazem com que o paciente consiga 

estar a par dos resultados.

“Hoje, nós somos capazes de ter resultados com mais 

precisão, uma melhor estética e melhores tempos de 

trabalho. Por outro lado, o laboratório não pode estar 

desvinculado do médico dentista, nem o médico dentista 

desvinculado do laboratório. Se todos estes elementos 

estiverem alinhados existe também uma maior previsi-

bilidade de resultados e um melhor controlo e gestão de 

gastos”, refere. 

Sergi Guirao 
Quando questionado sobre o futuro, Sergi Guirao afirma 

que as suas expectativas futuras estão diretamente relacio-

nadas com as peças scanneadas na cavidade oral. 

“Uma das grandes questões atuais é como evoluímos, na 

parte clínica, com a entrada dos scanners intraorais e como 

é que esta entrada vai afetar os laboratórios e a comunica-

ção entre eles. Existem várias questões ainda. O mercado, 

as empresas e, especialmente, aqueles que se dedicam ao 

desenvolvimento de produtos, têm de pensar no futuro dos 

profissionais, dos clientes de forma a dar respostas”. 

Sergi Guirao deixa ainda uma mensagem de alento. 

“Nunca desistam, a idade não importa na parte digital, a 

adaptação é um pouco mais lenta, mas com paciência é 

possível chegar lá. Já têm a experiência como técnicos de 

laboratório, agora é necessária uma transição para o digital, 

mas o mais importante é que já têm a experiência”.

Diogo Gomes
Relativamente ao analógico vs digital, Diogo Gomes acre-

dita que ambos têm as suas margens de erro, portanto é 

errado presumir que o digital apresenta menos erros do que 

o analógico, uma vez que analógico também consegue não 

ter uma grande margem de erro, se o executarmos confor-

me é suposto. 

“O paciente acaba também por 
fazer parte da equipa. A experiência 
que este tem no consultório mudou. 

É esse o resultado da medicina 
dentária digital”

“lá. Já têm a experiência 
como técnicos de laboratório, 

agora é necessária uma 
transição para o digital, mas o 
mais importante é que já têm 

a experiência”
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“Se não executarmos os trabalhos com brio, tal como 

deveremos fazer com o analógico, vamos encontrar igual-

mente as mesmas margens de erro, seja no scanneamento, 

seja na execução do trabalho”. 

Na sua opinião, tudo isso vai ditar uma melhor compreen-

são da informação, sendo que parte do problema está na 

maneira como os vendedores levam o digital e a informação 

às clínicas pois acabam por simplificar demasiado.

“Eu acho que este é um grande erro, porque as coisas não 

são assim tão simples, não são mais baratas, ao contrário 

do que muitos tentam dar a entender. Temos os modelos de 

resina que também temos de cobrar porque custa 20 vezes 

mais fazer um modelo de resina do que fazer um modelo 

de gesso”. 

Diogo Gomes afirma que o digital é realmente uma ótima 

ferramenta e que vai aportar muito ao futuro, mas é preciso 

reconhecer que existem situações em que simplesmente o 

digital não é suficiente. 

“Num modelo de gesso consigo fazer coisas que não é 

possível fazer num modelo de resina, nomeadamente se me 

pedirem para fazer um central”. 

Acredita ainda que a textura não consegue ser transmitida 

numa fotografia, nem num modelo de impressão 3D, apenas 

num modelo de gesso, pois é importante que o médico den-

tista defina uma estratégia digital ou analógica em função 

do trabalho que tem de realizar. 

Vasco Nunes da Silva
Vasco Nunes da Silva falou para aqueles que ainda não 

estão introduzidos ao digital e não sabem como fazer o pri-

meiro scanner e que limitações e dificuldades é que existem. 

Explicou ainda que o scanner é uma boa ferramenta não 

só para as questões do molde ou do scaneamento inicial, 

mas também para todo um conjunto de vantagens desde a 

comunicação com o paciente, o conforto da consulta e até 

nas questões de impressão.

Na sua opinião, a grande vantagem da IPD são as várias 

soluções que os componentes da IPD apresentam, as com-

patibilidades com várias marcas e, portanto, isso torna 

tudo muito mais simples, uma vez que arranja muito mais 

soluções, quer para os laboratórios, quer para os médicos 

dentistas. 

“Isto facilita todo o fluxo. A IPD tem peças com bastante 

qualidade, com algumas coisas que são muito favoráveis às 

próprias marcas dos implantes e tem compatibilidade com a 

maioria dos implantes utilizados no mercado.

Vasco Nunes da Silva pede ainda que se dê “uma oportu-

nidade ao digital, que é uma ótima ferramenta. É importan-

te dedicar tempo ao digital”. n

“Se não executarmos os 
trabalhos com brio, tal como 

deveremos fazer com o 
analógico, vamos encontrar 

igualmente as mesmas margens 
de erro, seja no scanneamento, 
seja na execução do trabalho”

“Uma oportunidade ao 
digital que é uma ótima 
ferramenta. É importante 
dedicar tempo ao digital”
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COMPONENTES PARA MAIS DE 
140 SISTEMAS DE IMPLANTES

- Disponível com ou sem anti-rotacional e com um 
dispositivo anti-rotacional adicional localizado no corpo 
de cimentação, bem como marcações específi cas para 
o ajuste individual do comprimento

- Disponível também revestido a ouro, para aumentar 
a biocompatibilidade e reduzir o tom cinzento da 
restauração.

- Abertura lateral para inclinar o canal de acesso do 
parafuso de 0°-30° e para compensar as posições 
anguladas dos implantes

- O corpo de cimentação pode ser ajustado ao comprimento 
do dente

TENTAR DECIFRAR ESTE TEMPO
A nossa memória recente costuma desvalorizar rapidamente situações desconfortáveis que aparecem na 
nossa vida. Não escrevo aqui sobre pontos traumáticos, pois estes podem perpetuar-se na nossa mente.

A ssim que a pandemia começou, com temores e inse-

guranças, partimos em busca de alternativas, mesmo 

sem vislumbrar grande possibilidades. Afinal, estávamos 

paralisados.

As coisas foram acontecendo de uma forma incontrolável, 

por caminhos desconhecidos. 

A preocupação gerou ansiedade e começamos a assis-

tir a várias situações inéditas. Nunca se viu, nesta era de 

plataformas digitais, tantas ofertas de soluções milagrosas. 

A venda de cursos online, fazendo apologia ao sucesso e 

decompondo estigmas que nos afligiam anteriormente, 

como se isso fosse possível e realizável somente com a teo-

ria que era proposta.

As redes sociais cresceram exponencialmente por causa 

da presença de milhões de pessoas que estavam ansiosas 

em casa. Quem não estava preparado para a pandemia, ou 

melhor, para os imprevistos que surgem ao longo da vida, 

ficou aflito. Se as coisas já não estavam bem financeira-

mente, pioraram. Os endividados cresceram em número e 

montante.

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

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

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

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

É necessária uma remodelação, com processos claros, com 

uma visão equilibrada e isenta. Precisamos de entender que 

podemos ter uma procura menor, trabalhar menos, diminuir 

as receitas, mas que conseguiremos   manter a rentabilidade 

se tivermos uma organização mais racional. É importante 

diminuir custos desnecessários e otimizar as relações que 

promovem novos mercados. A compreensão e a dedicação 

às pessoas são também fulcrais pois elas são o verdadeiro 

motor das nossas atividades profissionais.

Enfim, um novo tempo que é preciso percorrer com 

conhecimento e sabedoria. n

Celso Orth

Passados dois anos, raciocinando com mais lógica e 

menos comoção, estamos a tentar voltar à normalidade. 

Neste momento deveríamos usar a impreparação anterior, 

o susto e o medo, para corrigir todas as etapas que foram 

bruscamente alteradas.

Não podemos navegar com a bússola do passado. Os 

pontos cardeais não mudaram, mas as pessoas que habitam 

entre eles mudaram drasticamente.

Hoje são mais informadas, inquisitivas, exigentes e 

desenvolveram uma relação mais estreita com a tecnologia.

Por todo o lado ouvem-se reclamações de que tudo está 

mais difícil, além da inflação, os lucros e a procura dimi-

nuíram. Se continuarmos a agir do mesmo modo, como 

fazíamos antes do tempo obscuro que enfrentámos, as 

reclamações poderão aumentar e muito.

*Dr. Celso Orth 
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100 % ESTÉTICA
BASES EM TITÂNIO K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

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

BASE EM TITÂNIO CÔNICA NON HEX

COMPONENTES PARA MAIS DE 
140 SISTEMAS DE IMPLANTES

- Disponível com ou sem anti-rotacional e com um 
dispositivo anti-rotacional adicional localizado no corpo 
de cimentação, bem como marcações específi cas para 
o ajuste individual do comprimento

- Disponível também revestido a ouro, para aumentar 
a biocompatibilidade e reduzir o tom cinzento da 
restauração.

- Abertura lateral para inclinar o canal de acesso do 
parafuso de 0°-30° e para compensar as posições 
anguladas dos implantes

- O corpo de cimentação pode ser ajustado ao comprimento 
do dente

http://www.zirkonzahn.com
http://www.zirkonzahn.com
mailto:info%40zirkonzahn.com?subject=
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Ofertas Especiais
ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2022

S-Max M  CONTRA ÂNGULOS DE AÇO INOXIDÁVEL

S-Max M  TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM LUZ

Conexão NSK
MODELO  M900L 

REF. P1254

Conexão KaVo® MULTIflex®
MODELO  M900KL 
REF.  P1258

KaVo® e MULTIflex LUX® são
marcas registadas de Kaltenbach
& Voight GmbH & Co, Alemanha

POTENCIA 26W

MODELO  M25 
REF.  C1027
• Sem Luz
• Transmissão direta 1:1
• Spray Simples
• Velocidade Máxima:
 40.000 min-1

• Para brocas CA (ø2,35)
• 2 ANOS de Garantia

599€*

1.294€*

799€*

1.694€*

799€*

1.900€*

MODELO  M95 

REF.  C1026
• Sem Luz
• Multiplicador1:5
• Quatro Spray
• Velocidade Máxima:
 200.000 min-1

• Para brocas FG (ø1,6)
• 2 ANOS de Garantia

799€*

1.722€*

MODELO  M95L
REF.  C1023
• Com Luz
• Multiplicador 1:5
• Quatro Spray
•Velocidade Máxima:
 200.000 min-1

•Para brocas FG (ø1,6)
• 2 ANOS de Garantia

999€*

2.280€*

2 Contra Ângulos do mesmo modelo

2 Turbinas do mesmo modelo

2 Multiplicadores do mesmo modelo

MODELO  M25L
REF.  C1024
• Com Luz
• Transmissão direta 1:1
• Spray Simples
• Velocidade Máxima:
 40.000 min-1

• Para brocas CA (ø2,35)
• 2 ANOS de Garantia

799€*

1.716€*

• Clean Head System (Anti-Retorno)
• Potência: 26W 
• Tamanho da Cabeça: 
    ø12,1 x Al 13,3 mm 
• Velocidade: 325.000~430.000 min-1  
• Corpo de Aço Inoxidável 
• Quatro Sprays 
• Sistema de Push Botton 
• Rolamentos de cerâmica 
• Substitução do rotor 
   pelo próprio utilizador 
• 2 ANOS de Garantia 
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